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  Prognozy dla budownictwa pokazują, że 
w ciągu następnych 15 lat udział moderni-
zacji może ustalić się na poziomie nawet ok. 
85% ogólnie realizowanych inwestycji budow-
lanych, co jest wynikiem gigantycznych zaso-
bów starego budownictwa. Spora część mo-
dernizacji w segmencie instalacji już obejmuje 
i obejmować będzie wymianę starych grzejni-
ków żeliwnych na nowe. Decyzja o takiej wy-
mianie wiąże się z koniecznością dokładnej 
analizy zakresu modernizacji instalacji. Dość 
często inwestorzy nie chcą ponosić kosztów 
wymiany całej instalacji rurowej c.o. popro-
wadzonej w ścianach, wtedy zmiana grzej-
nika jest równoznaczna z utrzymaniem tego 
samego rozstawu przyłączy grzejnikowych – 
500 mm między zasilaniem a powrotem. Naj-
lepszym, a równocześnie najszybszym i naj-
czystszym rozwiązaniem jest zamontowanie 
grzejników tzw. modernizacyjnych lub reno-
wacyjnych z wyjściem przyłączy z boku.  

Żeliwny na…

…płytowy

Wśród popularnych grzejników Cosmo jako 
modernizacyjne oferowane są trzy typy: 

21K, 22K i 33K, wszystkie w wysokości 554 
mm, w szerokiej gamie długości 
– od 400 do 3000 mm, z krokiem co 
200 mm i dodatkowo w długościach 520, 
720 i 920 mm. 
Grzejnik 22K występuje też jako wyższy 954 
mm, z rozstawem króćców 900 mm. 
Wykonane są z walcowanych na zimno 
blach stalowych według  EN 442-1 i profilo-
wanych co 40 mm. 
Każdy płytowy grzejnik modernizacyjny 
CoSmo ma uchwyty położone na tylnej 
ściance. 
obudowy grzejników są zdejmowalne, skła-
dają się z ażurowej pokrywy górnej oraz 
dwóch osłon bocznych. 
Gotowy do montażu grzejnik wysyłany jest 
w opakowaniu. Dopuszcza się montaż i prób-
ny rozruch z opakowaniem na grzejniku przy 
temperaturze zasilania do 40oC.
Grzejniki poddawane są testom sprawdza-
jącym pod ciśnieniem 1,3 mPa; maksymalne 
ciśnienie robocze 1,0 mPa, maksymalna 
temperatura pracy 110oC.
Wysokiej jakości, ekologiczne 2-warstwowe 
lakierowanie według normy DIN 55900.
Grzejniki modernizacyjne CoSmo dostarcza-
ne są z podłączeniem 4xGW1/2”.

Bogaty program modernizacyjny  
firmy Vogel&Noot

Grzejniki 
renowacyjne  
– wymiana starych na nowe 1:1, 
w wielu wariantach modeli

  Piotr Higersberger

Program 
modernizacyjny 
Vogel&Noot to zupełnie 
nowe „spojrzenie” 
na potrzeby rynku 
modernizacyjnego:  
szybka wymiana 
starego grzejnika 
żeliwnego na nowy 
nie musi być 
równoznaczna 
z brakiem możliwości 
wyboru modelu 
czy koloru. Oferta 
firmy obejmuje 
paletę różnorodnych  
grzejników: od 
płytowych, poprzez 
dekoracyjne, aż po 
grzejniki konwektorowe.

Vogel&Noot oferuje bogaty wybór grzejników modernizacyjnych 
płytowych, dekoracyjnych i konwektorowych

Instalacje starego typu pracują często na 
parametrach 95/70/20°C lub 90/70/20oC. 
Zgodnie z normą PN-EN 442 moc grzejnika 
podawana jest dla parametrów 75/65/20oC 
i takie są często parametry nowych instalacji. 
Gdy grzejniki będą pracować na innych 
wartościach temperatury niż normatywne 

(podawane przez producentów zwykle w 
kartach katalogowych w formie tabeli), moż-
na skorzystać ze współczynnika korekcyjne-
go. Umożliwia on przeliczenie mocy grzejnika 
dla parametrów danej instalacji (jak np. czę-
sto stosowane obecnie 70/55/20°C, czy ukła-
dy niskotemperaturowe 55/45/20°C).

Dobór właściwego grzejnika do zmodernizowanej 
instalacji – o czym należy pamiętać!
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nę starego grzejnika dekoracyjnego czy ła-
zienkowego na nowy. Grzejniki te, bez jakich-
kolwiek przeróbek instalacji (ten rozstaw musi 
być określony w momencie składania zamó-
wienia) można zainstalować w miejsce sta-
rych grzejników z następującymi rozstawa-
mi rury zasilającej względem rury powrotnej: 
500, 600, 900, 1000, 446, 546, 846, 946, 950 i 
960 mm. Do wyboru aż 10 wariantów. 
Dodatkowo w grzejniku modernizacyjnym ist-
nieje możliwość regulacji odstępu między 
ścianą a środkiem króćców podłączenio-
wych poprzez wybór jednego z 3 zestawów 
systemów mocowań grzejnika do ściany 
(dana podawana w momencie składania 
zamówienia). 
Wybór taki ma wpływ: po pierwsze na zwięk-
szenie głębokości grzejnika, liczonej wraz z 

odległością od ściany, po drugie zwiększe-
nie, jeśli istnieje taka konieczność, odległości 
pomiędzy ścianą a instalacją.

oprócz tradycyjnych grzejników dekoracyj-
nych CoSmo BERLIN i CoSmo BERLIN TWIN 
istniejących w ofercie firmy Vogel&Noot już 
jakiś czas, dostępne są jeszcze modele 
CoSmo FLoRENCJA-T i CoSmo WIEDEŃ 
z rozstawem króćców 500 mm. Grzejniki te 
mają ciekawy design, oryginalniejsze wygię-

…dekoracyjny 

Specjalnie pod wymianę dedykowane są 
dekoracyjne grzejniki modernizacyj-
ne Cosmo BERLIN i Cosmo BERLIN TWIN.  
Produkowane są one z wysokogatunkowych 
rur stalowych. 
Cechuje je wysokowartościowe, przyjazne 
dla środowiska dwuwarstwowe lakierowanie 
wg DIN 55900, gruntowanie lakierami wodo-
rozcieńczalnymi oraz elektrostatyczne prosz-
kowe lakierowanie powierzchni.
Grzejniki modernizacyjne oferowane są 
w następujących wersjach wykonania: 

-  standardowe: kolor śnieżnobiały RAL 9016
-  specjalne: paleta kolorów RAL i sanitar-
nych.
W zakresie dostawy są korek zaślepiający 
i odpowietrznik oraz zestaw montażowy w ko-
lorze grzejnika. 
Ciśnienie próbne 1,3 mPa; maksymalne ci-
śnienie robocze 1,0 mPa; maksymalna tem-
peratura pracy do 110oC.
W grzejnikach modernizacyjnych CoSmo 
BERLIN i CoSmo BERLIN TWIN istnieje możli-
wość doboru szerokiego wachlarza rozstawu 
podłączeń, co umożliwia nie tylko wymianę 
starych grzejników żeliwnych, ale też zamia-

Płytowe grzejniki modernizacyjne COSMO

Dekoracyjne grzejniki modernizacyjne COSMO BERLIN

BERLIN głębokość 
grzejnika 

[mm]* 

odległość pomiędzy 
ścianą a środkiem 

króćców [mm]
standard 97-109 64-76
1 zestaw 109-121 76-88
2 zestaw 121-133 88-100
3 zestaw 133-145 100-112

* zawiera odstęp od ściany
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Konwektorowe grzejniki modernizacyjne KONTEC

- wersja standardowa: maksymalne ciśnienie 
robocze 0,5 mPa, a maksymalna temperatura 
pracy 110°C; 
- wersja wysokociśnieniowa (za dopłatą): mak-
symalne ciśnienie robocze 0,8 mPa,  
a maksymalna temperatura pracy 110°C.
Powłoka zewnętrzna składa się z: powłoki grun-
tującej wykonywanej elektrolitycznie metodą 

anaforezy (ATL) lakierami wodorozcieńczalny-
mi wg DIN 55900 część 1, utwardzonej w temp. 
165°C i powłoki lakierniczej wykonywanej la-
kierami proszkowymi w technologii elektrosta-
tycznego napylania wg DIN 55900 część 2, 
utwardzonej w temp. 180°C. Grzejniki KoNTEC 
standardowo są w kolorze RAL 9016, inne kolory 
na życzenie za dopłatą.   

cie elementów grzejnych i oczywiście możli-
wość wyboru wśród bogatej kolorystyki. 

…konwektorowy

Grzejniki  konwektorowe KoNTEC w warian-
cie modernizacyjnym oferowane są w 2 ty-
pach:
• typ KK 34 jako wersja pozioma grzejnika  
z rozstawem króćców 200 mm, wysokość  
286 mm;           
• typ KH 22 jako wersja pozioma grzejnika z 
rozstawem króćców 500 mm, wysokość  
574 mm.         
oba typy grzejników występują w długo-
ściach 500-2400 mm, stopniowanie co 100 
mm (od długości 1400 mm co 200 mm).      
Grzejnik modernizacyjny KoNTEC jest zbudo-
wany ze zgrzewanych, prowadzących wodę 

elementów grzewczych wykonanych z prze-
wodów stalowych o przekroju prostokątnym 
i płyt frontowej i tylnej wraz z osłonami bocz-
nymi oraz pokrywą górną grzejnika. 
W wersji standardowej przewód stalowy ma 
przekrój 70x11x1,5 mm; w wersji wysokociśnie-
niowej – 70x11x2,0 mm (za dopłatą). 
W zależności od wersji grzejnik składa się  
z następującej liczby elementów grzewczych
• w wersji KK 34 – w płaszczyźnie poziomej  
z 3 ustawionych jeden za drugim, w płasz-
czyźnie pionowej z 4 ustawionych jeden  
nad drugim;
• w wersji KH 22 w płaszczyźnie poziomej  
z 2 ustawionych jeden za drugim, w płasz-
czyźnie pionowej z 8 ustawionych jeden nad 
drugim.
Pomiędzy elementami grzewczymi znajdu-
je się szczelina o szerokości 2 mm, która gwa-
rantuje skuteczność zabezpieczenia antyko-
rozyjnego. 
Wyposażenie standardowe w cenie grzejni-
ka obejmuje: grzejnik konwektorowy, niklo-
wany, mosiężny odpowietrznik GZ 1/2”, ob-
rotowy korek spustowy GZ 1/2”, instrukcję 
montażu. 
Do każdego grzejnika należy dobrać w za-
leżności od typu grzejnika oraz sposobu jego 
montażu (na ścianie lub do podłogi) odpo-
wiednią konsolę (wyposażenie dodatkowe).
Warunki eksploatacji:

Dekoracyjne grzejniki modernizacyjne COSMO 
WIEDEŃ

VNH Fabryka Grzejników  Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 10, 78-600 Wałcz
www.vogelundnoot.com

DYsTRYBUToR:

                               www.bimsplus.com.pl
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