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nia na ciepło, ponieważ urządzenie ma 
przewidziany również statyczny tryb pracy.

Duże oszczędności. Za pomocą 
technologii grzejników COSMO 
E2 można użytkować całą 
instalację grzewczą bardziej 
wydajnie pod kątem energii.

Najszybsze oddawanie 
ciepła oraz natychmiastowy 
czas reakcji. Dzięki dużemu 
udziałowi ciepła promieniowa-
nia oraz zorientowanej na zapo-

trzebowanie optymalizacji konwekcji poprzez 
wentylatory COSMO E2 może zagwaranto-
wać szybkie oddawanie ciepła oraz szybki 

czas reakcji. Zimą można bez problemu  
i bardzo szybko wyrównać fazy spadku 
temperatury w nocy lub utratę ciepła  
w pomieszczeniach spowodowaną wiet- 
rzeniem.

Sprawdzona technologia 
podłączenia środkowego. 
We współczesnym nowym 
budownictwie nie można nie 
wziąć pod uwagę wcześniej-

szego położenia rur. Technologia podłą-
czenia środkowego może przyczynić się 
istotnie w kierunku łatwego montażu oraz 
zredukowanego ryzyka usterek i umożliwia 
maksymalną dowolność planowania oraz 
instalowania.

Grzejnik COSMO E2  
– unikalne rozwiązanie

  Lidia Bohdanowicz

  Piękno i ekonomiczność w jednym

Awangardowy projekt spełnia wszystkie wy-
magania nowoczesnego wnętrza i poprawia 
wygląd pomieszczeń pod kątem stylu. Nie-
znaczne dodatkowe inwestycje w przypad-
ku COSMO E2 amortyzują się bardzo szybko. 
Manualna regulacja temperatury w pomiesz-
czeniach zapewnia przytulną atmosferę.

Korzyści z niskotemperaturowego 
grzejnika COSMO E2

Kompatybilny z niskotempe-
raturowymi źródłami ciepła. 
Grzejnik niskotemperaturowy 
COSMO E2 można bez problemu 

stosować przy temperaturze na zasilaniu 
poniżej 40°C w połączeniu z nowoczesnymi, 
konwencjonalnymi źródłami energii (ogrzewa-
nie na olej lub gaz etc.), jak również w połącze-
niu ze wszystkimi odnawialnymi źródłami 
energii (pompy ciepła, instalacja solarna etc.).

Inteligentna regulacja.  
Co wyróżnia grzejnik COSMO 
E2 to jego wyposażenie. 
Wentylatory wspomagają 
naturalną konwekcję w połą-

czeniu z regulacją, która włącza lub wyłą-
cza wentylatory w całkowicie automatyczny 
sposób zgodnie z warunkami trybu pracy lub 
życzeniami użytkownika. Wentylatory wyłą-
czane są w przypadku braku zapotrzebowa-
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Grzejnik COSMO w technologii E2 to jedyny grzejnik umożliwiający 
wydajne, ekonomiczne oddawanie ciepła w niskiej temperaturze. 
Charakteryzuje się dużym udziałem ciepła promieniowania i oferuje 
użytkownikowi dodatkowo przyjemne ciepło konwekcyjne, kiedy tylko jest 
potrzeba. Inteligentne sterowanie pomiędzy statycznym a dynamicznym 
trybem pracy gwarantuje szybkie oddawanie ciepła, natychmiastowe 
czasy reakcji oraz maksymalny komfort ciepła przy temperaturze zasilania 
poniżej 40°C. Pawilon 5G – Finał Mistrzostw Instalatorów.

http://www.instalreporter.pl
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Dla remontu, nowego budownictwa 
lub po prostu dla większego  
komfortu w mieszkaniu

Po remoncie termoizolacyjnym i montażu no-
woczesnego źródła ciepła pojawiają się ide-
alne warunki do pracy grzejników COSMO E2. 
Ogrzewanie jest możliwe za pomocą wszyst-
kich źródeł energii (ogrzewanie olejowe, ga-
zowe, na drewno, pelet, ogrzewanie zdala-
czynne lub pompa ciepła) do temperatury 
zasilania poniżej 40°C.

W nowym budownictwie ogrzewanie 
łączone

W nowym budownictwie występują dobre pa-
rametry izolacyjne, dlatego stosuje się nowo-
czesne, z obniżoną temperaturą (ogrzewanie 
olejowe lub gazowe) lub odnawialne źródła 
energii z niskimi temperaturami (ogrzewanie na 
drewno, pelet lub ogrzewanie centralne). COS- 
MO E2 jest kompatybilny z tymi źródłami ener-

gii do temperatury zasilania poniżej 40°C.
COSMO E2 może być eksploatowany w no-
wym budownictwie z pojedynczym źródłem 
ciepła (praca monowalentna). Szczególnie 
godny polecenia jest tryb pracy łączonej z in-
nymi niskotemperaturowymi systemami odda-
wania ciepła, jak: ogrzewanie podłogowe, 
kanałowe, ścienne itp. Tryb pracy łączonej za-
leca się do pomieszczeń, gdzie wymagane 
jest szybkie nagrzanie i szybkie czasy reakcji 
(sypialnia, fitness, pomieszczenie pracy itd.).
Dowiedz się więcej na: www.e2-technology.pl  

Wysoki udział ciepła  
promieniowania. W grzejni-
kach COSMO E2 jest duży 
udział ciepła promieniowania, 
ponieważ posiada zasilane 

wodą płyty grzewcze z przodu i z tyłu.

Idealny dla remontu  
i nowego budownictwa.  
Po remoncie termoizolacyjnym  
i montażu nowoczesnego 
źródła ciepła pojawiają się 

idealne warunki do pracy COSMO E2. 
Podczas remontu zaleca się wyłącznie 
pracę z grzejnikiem niskotemperaturowym 
COSMO E2, jak również w nowym budow-
nictwie kombinację z innymi systemami 
oddawania ciepła.

Elastyczne podłączenie 
elektryczne. Przy podłączeniu 
COSMO E2 do sieci prądu 
elektrycznego do wyboru 
mamy 2 rodzaje podłączeń: 

wtyczkę lub złącze bezpośrednie.

Prosta instalacja. COSMO E2 
dostarczany jest jako produkt 
do bezpośredniego podłącze-
nia i można go łatwo oraz 
ekonomicznie zamontować 

jako normalny grzejnik. Jest to ważne zwłasz-
cza w przypadku remontu.

Kompatybilność z systemem.  
W nowym budownictwie 
COSMO E2 z niskotemperatu- 
rowymi źródłami ciepła jest 
idealny w połączeniu na 

przykład z ogrzewaniem podłogowym, 
kanałowym, ogrzewaniem ściennym.

Całoroczny komfort  
użytkowania. Zimą COSMO E2 
dba o całkowity komfort 
grzewczy. Natomiast w upalne 
dni, poprzez delikatny ruch 

powietrza,  efekt letniej bryzy gwarantuje 
przyjmną i chłodną atmosferę w mieszkaniu. 
Dzięki adaptacjom w kotłowni możliwe jest 
suche chłodzenie.

Serwis, podłączenie do prądu  
oraz montaż ścienny

Dostęp serwisowy bez narzędzi. Wyróż-
niającą cechą grzejnika COSMO E2 jest de-
montaż i montaż bez narzędzi. Wszystkie jed-
nostki oraz części elektroniczne są łatwo 
dostępne i można je montować w łatwy 
sposób za pomocą połączenia zaciskowe-
go. To oszczędza koszty i czas podczas kon-
serwacji oraz czyszczenia. COSMO E2 czyści 
się jak klasyczny grzejnik płaski. 
Wentylatory umieszczone są na głowicach 
ślizgowych i można je wygodnie wsuwać 
i wysuwać. Prowadnice gondoli wentyla-
torów są wykonane z giętkiego i odporne-
go plastiku oraz pozwalają na kąt ugięcia 
do 90°. To sprawdza się szczególnie w przy-
padku wnęk murarskich i przy małych od-
stępach od ściany.  
Podczas ewentualnej wymiany wentylato-
rów, prowadnice gondoli naciska się ręką  
w dół i wyjmuje z połączenia wtykowego/
zaciskowego.

Elastyczne podłączenie elektryczne. Pod-
łączenie grzejnika COSMO E2 do prądu jest 
uniwersalne i może zostać dopasowane do 
wszystkich budowlanych i architektonicznych 
okoliczności. Maksymalny odstęp od źródła 
prądu to 1,20 m.
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