
68 COSMO

Poz. Ks Předmět

T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM

 ze zastudena válcovaného ocelového plechu podle normy EN 442-1, pozinkovaný přední díl 
tloušťky 1 mm, základní povlak vypalován podle normy DIN 55900 oddíl 1, při 190 °C, vrchní 
lak elektrostaticky nanášen práškovou metodou podle normy DIN 55900 oddíl 2, v odstínu RAL 
9016, vypalováno při cílové teplotě 210 °C, vybaven plně integrovanou ventilovou garniturou ve 
tvaru T, vhodný pro dvou- i jednotrubkové soustavy za použití jednotrubkové rozdělovací armatu-
ry, hodnota k

v
 standardně namontovaného vestavěného ventilu je přednastavena a vyladěna na 

tepelný výkon, přičemž je podle potřeby možné přizpůsobení v rozsahu od 0,13 do 0,72. Nastavení 
podílu otopného tělesa u jednotrubkových soustav od 30 % do 50 %. Vybaven stavební kryt-
kou pro vestavěný ventil,  závěsnými úchyty přivařenými na zadní straně, odnímatelným vrchním 
krytem a dvěma uzavřenými postranními kryty u všech typů; vypouštěcí zátka, otáčivá speciální 
odvzdušňovací zátka a zaslepovací zátka jsou utěsněny; systém krytí odpovídá dřívějším směrnicím 
BAGUV,  možnost kompletní předinstalace díky montážní šabloně 3/4“ vnější závit, proplachování 
a kontrola těsnosti soustavy pomocí COSMO - propojovacího oblouku (příslušenství); možnost jed-
nostranného nebo oboustranného připojení také jako kompaktní otopné těleso; jednotný odstup 
od stěny u všech vícedeskových otopných těles (se speciálním úhelníkovým úchytem i u jednodes-
kových otopných těles). Výkonově odzkoušeno podle normy EN 442 - 2 a výroba permanentně 
kontrolována podle EN-ISO 9001; trojité balení (kartonáž, ochrana rohů, fólie). Určeno pro ma-
nuální a termostatický provoz, variabilní možnost připojení měděných, ocelových, plastových a 
kovových trubek, připojení: 4 x G 1/2 vnitřní závit a 2 x G 3/4 vnější závit dole uprostřed. Vestavěný 
ventil (utěsněn výrobcem vpravo nahoře) bezproblémově možno kdykoliv i dodatečně bez otáčení 
otopného tělesa a bez křížení vstupu a výstupu umístit na levou stranu.

PLAN MULTIFUNKČNÍ OTOPNÉ TĚLESO

ze zastudena válcovaného ocelového plechu podle normy EN 442-1, tloušt’ka čelní plochy 
1 mm v pozinkovaném provedení, základní barva vypalována podle normy DIN 55900 při 190
 °C, vrchní lak odstínu RAL 9016 elektrostaticky nanášen v obzvláště silné vrstvě a vypalován při 
teplotě 210 °C, vybaven plně integrovanou ventilovou garniturou, vhodný pro dvou- i jednotrubko-
vé soustavy za použití jednotrubkové rozdělovací armatury, hodnota k

v
 standardně namontované-

ho vestavěného ventilu je přednastavena a vyladěna na tepelný výkon, přičemž je podle potřeby 
možné přizpůsobení v rozsahu od 0,13 do 0,75. Nastavení podílu otopného tělesa u jednotrubko-
vých soustav od 30 % do 50 %. Vybaven stavební krytkou pro vestavěný ventil, závěsnými úchyty 
přivařenými na zadní straně, odnímatelným vrchním krytem a dvěma uzavřenými postranními kryty 
u všech typů;  vypouštěcí zátka, otáčivá odvzdušňovací zátka a zaslepovací zátka jsou utěsněny; sys-
tém krytí odpovídá dřívějším směrnicím BAGUV; možnost kompletní předinstalace díky montážní 
šabloně 3/4“ vnější závit (příslušenství), výkon odzkoušen podle normy EN 442 - 2 a výroba 
permanentně kontrolována dle EN-ISO 9001; trojité balení (kartonáž, ochrana rohů, fólie). Určeno 
pro manuální a termostatický provoz, variabilní možnost připojení pro měděné, ocelové a plastové 
trubky, připojení: 4 x G 1/2 “ (vnitřní) a 2 x G 3/4 “ (vnější).

Typ: Výkon [Watt]:

Stavební výška [mm]: Množství:

Stavební délka [mm]:

ROZPI S
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Poz. Ks Předmět

T6 OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM
ze zastudena válcovaného ocelového plechu podle normy EN 442-1, stabilní profilování doko-
nalého tvaru se 40-ti mm dělením, základní povlak vypalován podle normy DIN 55900 oddíl 1, při 
190 °C, vrchní lak elektrostaticky nanášen práškovou metodou podle normy DIN 55900 oddíl 2, v 
odstínu RAL 9016, vypalováno při cílové teplotě 210 °C, vybaven plně integrovanou ventilovou gar-
niturou ve tvaru T, vhodný pro dvou- i jednotrubkové soustavy za použití jednotrubkové rozdělovací 
armatury, hodnota k

v
 standardně namontovaného vestavěného ventilu je přednastavena a vyladěna 

na tepelný výkon, přičemž je podle potřeby možné přizpůsobení v rozsahu od 0,13 do 0,72. Na-
stavení podílu otopného tělesa u jednotrubkových soustav od 30 % do 50 %. Vybaven staveb-
ní krytkou pro vestavěný ventil,  závěsnými úchyty přivařenými na zadní straně, odnímatelným 
vrchním krytem a dvěma uzavřenými postranními kryty u všech typů; vypouštěcí zátka, otáčivá 
speciální odvzdušňovací zátka a zaslepovací zátka jsou utěsněny; systém krytí odpovídá dřívějším 
směrnicím BAGUV, možnost kompletní předinstalace díky montážní šabloně 3/4“ závit, propla-
chování a kontrola těsnosti soustavy pomocí COSMO - propojovacího oblouku (příslušenství); 
možnost jednostranného nebo oboustranného připojení také jako kompaktní otopné těleso; 
jednotný odstup od stěny u všech vícedeskových otopných těles (se speciálním úhelníkovým 
úchytem i u jednodeskových otopných těles). Demontáž a montáž horního krytu pomocí dekora-
tivní spony, výkonově odzkoušeno podle normy EN 442 - 2 a výroba permanentně kontrolována 
podle EN-ISO 9001; trojité balení (kartonáž, ochrana rohů, fólie). Určeno pro manuální a termo-
statický provoz, variabilní možnost připojení měděných, ocelových, plastových a kovových trubek, 
připojení: 4 x G 1/2 vnitřní závit a 2 x G 3/4 vnější závit dole uprostřed. Ventilová vložka (utěsněna 
výrobcem v pravo nahoře) bezproblémově možno kdykoliv i dodatečně bez otáčení otopného 
tělesa a bez křížení vstupu a výstupu umístit na levou stranu.

T6 OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM – POZINKOVANÉ PROVEDENÍ
ze zastudena válcovaného ocelového plechu podle normy EN 442-1, stabilní profilování doko-
nalého tvaru se 40-ti mm dělením, galvanicky pozinkováno, základní povlak vypalován podle nor-
my DIN 55900 oddíl 1, při teplotě 190 °C, vrchní lak elektrostaticky nanášen práškovou meto-
dou podle normy DIN 55900 oddíl 2, v odstínu RAL 9016, vypalováno při cílové teplotě 210 °C, 
vybaven plně integrovanou ventilovou garniturou ve tvaru T, vhodný pro dvou- i jednotrubkové 
soustavy za použití jednotrubkové rozdělovací armatury, hodnota k

v
 standardně namontované-

ho vestavěného ventilu je přednastavena a vyladěna na tepelný výkon, přičemž je podle potřeby 
možné přizpůsobení v rozsahu od 0,13 do 0,72. Nastavení podílu otopného tělesa u jednotrubko-
vých soustav od 30 % do 50 %. Vybaven stavební krytkou pro vestavěný ventil,  závěsnými úchyty 
přivařenými na zadní straně, odnímatelným pozinkovaným krytem a dvěma uzavřenými pozinko-
vanými postranními kryty u všech typů; vypouštěcí zátka, otáčivá speciální odvzdušňovací zátka 
a zaslepovací zátka jsou utěsněny; systém krytí odpovídá dřívějším směrnicím BAGUV, možnost 
kompletní předinstalace díky montážní šabloně 3/4“ vnější závit, proplachování a kontrola těsnosti 
soustavy pomocí COSMO - propojovacího oblouku (příslušenství); možnost jednostranného nebo 
oboustranného připojení také jako kompaktní otopné těleso; jednotný odstup od stěny u všech 
vícedeskových otopných těles (se speciálním úhelníkovým úchytem i u jednodeskových otop-
ných těles). Demontáž a montáž horního krytu pomocí dekorativní spony, výkonově odzkoušeno 
podle normy EN 442 - 2 a výroba permanentně kontrolována podle EN-ISO 9001; trojité balení 
(kartonáž, ochrana rohů, fólie). Určeno pro manuální a termostatický provoz, variabilní možnost 
připojení měděných, ocelových, plastových a kovových trubek, připojení: 4 x G 1/2 vnitřní závit 
a 2 x G 3/4 vnější závit dole uprostřed. Ventilová vložka (utěsněna výrobcem vpravo nahoře) 
bezproblémově možno kdykoliv i dodatečně bez otáčení otopného tělesa a bez křížení vstupu a 
výstupu umístit na levou stranu.

Typ: Výkon [Watt]:

Stavební výška [mm]: Množství:

Stavební délka [mm]:

ROZPI S



70 COSMO

Poz. Ks Předmět

MULTIFUNKČNÍ OTOPNÉ TĚLESO (11, 21-S, 22, 33)
ze zastudena válcovaného ocelového plechu podle normy EN 442-1, tvarově profilována se 40-ti 
mm dělením, základní barva vypalována podle normy DIN 55900 při 190 °C, vrchní lak odstí-
nu RAL 9016 elektrostaticky nanášen v obzvláště silné vrstvě a vypalován při teplotě 210 °C,
vybaven plně integrovanou ventilovou garniturou, vhodný pro dvou- i jednotrubkové soustavy za 
použití jednotrubkové rozdělovací armatury, hodnota k

v
 standardně namontovaného vestavěného 

ventilu je přednastavena a vyladěna na tepelný výkon, přičemž je podle potřeby možné přizpůsobení 
v rozsahu od 0,13 do 0,75. Nastavení podílu otopného tělesa u jednotrubkových soustav od 30 % 
do 50 %. Vybaven stavební krytkou pro vestavěný ventil, závěsnými úchyty přivařenými na zad-
ní straně, odnímatelným vrchním krytem a dvěma uzavřenými postranními kryty u všech typů; 
vypouštěcí zátka, otočná odvzdušňovací zátka a zaslepovací zátka jsou utěsněny; systém krytí 
odpovídá dřívějším směrnicím BAGUV, možnost kompletní předinstalace díky montážní šabloně 
3/4“ vnější závit (příslušenství), montáž a demontáž horního krytu spojovací dekorativní sponou 
(v barvě bílé RAL 9016), výkonově odzkoušeno podle normy EN 442 - 2 a výroba permanentně 
kontrolována dle EN-ISO 9001; trojité balení (kartonáž, ochrana rohů, fólie). Určeno pro ma-
nuální a termostatický provoz, variabilní možnost připojení pro měděné, ocelové a plastové trubky, 
připojení: 4 x G 1/2“ (vnitřní závit) a 2 x G 3/4“ (vnější závit).

MULTIFUNKČNÍ OTOPNÉ TĚLESO POZINKOVANÉ PROVEDENÍ
ze zastudena válcovaného ocelového plechu podle normy EN 442-1, tvarově profilována se 40-ti 
mm dělením, galvanicky pozinkováno, základní lak vypalován při 190 °C podle normy DIN 55900, 
vrchní lak elektrostaticky nanášen práškovou metodou v odstínu RAL 9016, vypalován při 210 °C 
podle normy DIN 55900; vhodné pro prostředí se zvýšenými požadavky na ochranu před korozí, 
vybaven plně integrovanou ventilovou garniturou, vhodný pro dvou- i jednotrubkové soustavy za 
použití jednotrubkové rozdělovací armatury, hodnota k

v
 standardně namontovaného vestavěného 

ventilu je přednastavena a vyladěna na tepelný výkon, přičemž je podle potřeby možné přizpůsobení 
v rozsahu od 0,13 do 0,75. Nastavení podílu otopného tělesa u jednotrubkových soustav od 30 % 
do 50 %. Vybaven stavební krytkou pro vestavěný ventil, závěsnými úchyty přivařenými na zad-
ní straně, odnímatelným pozinkovaným vrchním krytem a dvěma uzavřenými pozinkovanými po-
stranními kryty u všech typů; vypouštěcí zátka, otočná odvzdušňovací zátka a zaslepovací zátka jsou 
utěsněny; systém krytí odpovídá dřívějším směrnicím BAGUV, možnost kompletní předinstalace 
díky COSMO-montážní šabloně 3/4“ vnější závit (příslušenství), demontáž a montáž horního krytu 
pomocí dekorativní spony (odstín RAL 9016), výkonově odzkoušeno podle normy EN 442 - 2 a 
výroba permanentně kontrolována dle EN-ISO 9001; trojitě baleno (kartonáž, ochrana rohů, fólie). 
Určeno pro manuální nebo termostatický provoz, variabilní možnost připojení měděných, ocelo-
vých a plastových trubek. Připojení: 4 x G 1/2“ vnitřní závit a 2 x G 3/4“ vnější závit.

Typ: Výkon [Watt]:

Stavební výška [mm]: Množství:

Stavební délka [mm]:

ROZPI S
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Poz. Ks Předmět

VENTILOVÉ MULTIFUNKČNÍ OTOPNÉ TĚLESO BEZ ÚCHYTŮ (VŠECHNY TYPY D)
ze zastudena válcovaného ocelového plechu podle normy EN 442-1, stabilní profilování doko-
nalého tvaru se 40-ti mm dělením, základní povlak vypalován podle normy DIN 55900 oddíl 1, při 
190 °C, vrchní lak elektrostaticky nanášen práškovou metodou podle normy DIN 55900 oddíl 2, v 
odstínu RAL 9016, vypalováno při cílové teplotě 210 °C.
Vybaven plně integrovanou ventilovou garniturou, vhodný pro dvou- i jednotrubkové soustavy za 
použití jednotrubkové rozdělovací armatury, hodnota k

v
 standardně namontovaného vestavěného 

ventilu je přednastavena a vyladěna na tepelný výkon, přičemž je podle potřeby možné přizpůsobení 
v rozsahu od 0,13 do 0,75. Nastavení podílu otopného tělesa u jednotrubkových soustav od 30 % 
do 50 %. Vybaven stavební krytkou pro vestavěný ventil, odnímatelným vrchním krytem a dvěma 
uzavřenými postranními kryty u všech typů; vypouštěcí zátka, otočná odvzdušňovací zátka a zasle-
povací zátka jsou utěsněny; systém krytí odpovídá dřívějším směrnicím BAGUV, možnost kom-
pletní předinstalace díky COSMO-montážní šabloně 3/4“ vnější závit (příslušenství), demontáž
 a montáž horního krytu pomocí dekorativní spony (odstín RAL 9016), výkonově odzkoušeno pod-
le normy EN 442 - 2 a výroba permanentně kontrolována podle EN-ISO 9001; trojité balení 
(kartonáž, ochrana rohů, fólie). Určeno pro manuální a termostatický provoz, variabilní možnost 
připojení měděných, ocelových a plastových trubek, připojení: 4 x G 1/2 vnitřní závit a 2 x G 3/4 
vnější závit dole vpravo, na přání vlevo.

VENTILOVÉ MULTIFUNKČNÍ OTOPNÉ TĚLESO BEZ ÚCHYTŮ – POZINKOVANÉ PROVEDENÍ
ze zastudena válcovaného ocelového plechu podle normy EN 442-1, stabilní profilování dokonalého 
tvaru se 40-ti mm dělením, galvanicky pozinkováno, základní povlak vypalován podle normy DIN 
55900 oddíl 1, při teplotě 190 °C, vrchní lak elektrostaticky nanášen práškovou metodou podle 
normy DIN 55900 oddíl 2, v odstínu RAL 9016, vypalováno při cílové teplotě 210 °C, vhodné pro 
prostředí se zvýšenými požadavky na ochranu před korozí, vybaven plně integrovanou ventilovou 
garniturou, vhodný pro dvou- i jednotrubkové soustavy za použití jednotrubkové rozdělovací arma-
tury, hodnota k

v
 standardně namontovaného vestavěného ventilu je přednastavena a vyladěna na 

tepelný výkon, přičemž je podle potřeby možné přizpůsobení v rozsahu od 0,13 do 0,75. Nastavení 
podílu otopného tělesa u jednotrubkových soustav od 30 % do 50 %. Vybaven stavební krytkou 
pro vestavěný ventil, odnímatelným pozinkovaným vrchním krytem a dvěma uzavřenými pozinko-
vanými postranními kryty u všech typů; vypouštěcí zátka, otočná odvzdušňovací zátka a zaslepo-
vací zátka jsou utěsněny; systém krytí odpovídá dřívějším směrnicím BAGUV, možnost kompletní 
předinstalace díky COSMO-montážní šabloně 3/4“ vnější závit (příslušenství), demontáž a montáž 
horního krytu pomocí dekorativní spony (odstín RAL 9016), výkonově odzkoušeno podle normy EN 
442 - 2 a výroba permanentně kontrolována podle EN-ISO 9001; trojité balení (kartonáž, ochrana 
rohů, fólie). Určeno pro manuální a termostatický provoz, variabilní možnost připojení měděných, 
ocelových a plastových trubek, připojení: 4 x G 1/2 vnitřní závit a 2 x G 3/4 vnější závit dole vpravo 
(na přání dole vlevo).

Typ: Výkon [Watt]:

Stavební výška [mm]: Množství:

Stavební délka [mm]:
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Poz. Ks Předmět

KOMPAKTNÍ OTOPNÉ TĚLESO
ze zastudena válcovaného ocelového plechu podle normy EN 442-1, tvarově profilována se 40-ti 
mm dělením, základní lakování podle normy DIN 55900, vypalování při 190 °C, vrchní lak elek-
trostaticky nanášen práškovou metodou podle normy DIN 55900, vypalování při teplotě 210 °C, 
vybaveno vzadu navařenými úchyty, odnímatelným horním a dvěma postranními díly (u typů 11 K, 
21 K-S, 22 K a 33 K), systém krytů odpovídá regulím BAGUV, demontáž a montáž krytů s využitím 
dekorativní spony (v barvě RAL 9016), výkonově odzkoušen podle normy EN 442 - 2 a výro-
ba permanentně kontrolována podle EN-ISO 9001, trojité balení (kartonáž, ochrana rohů, fólie). 
Připojení 4 x G 1/2 závit vnitřní.

KOMPAKTNÍ OTOPNÉ TĚLESO S BOČNÍM PŘIPOJENÍM V POZINKOVANÉM PROVEDENÍ
ze zastudena válcovaného ocelového plechu podle normy EN 442-1, tvarově profilována se 40-ti 
mm dělením, galvanicky pozinkované, základní lak vypalován při 190 °C podle normy DIN 55900, 
vrchní lak elektrostaticky nanášen práškovou metodou v odstínu RAL 9016 podle normy DIN 
55900, vypalován při 210 °C; vhodné pro prostředí se zvýšenými požadavky na ochranu před ko-
rozí, vybaveno zezadu navařenými úchyty, odnímatelným pozinkovaným horním krytem a dvěma 
uzavřenými pozinkovanými postranními kryty (u typů 11 K, 21 K-S, 22 K a 33 K), systém krytů 
odpovídá dřívějším regulím BAGUV; demontáž a montáž vrchního krytu pomocí dekorativní spony 
(v odstínu RAL 9016); výkony odzkoušeny podle normy EN 442 - 2 a výroba permanentně kon-
trolována podle normy EN-ISO 9001; trojitě baleno (kartonáž, ochrana rohů, fólie). Připojení 4 x 
G 1/2“ vnitřní závit.

HYGIENICKÉ OTOPNÉ TĚLESO
ze zastudena válcovaného ocelového plechu podle normy EN 442-1, tvarově profilována se 40-ti mm 
dělením, základní lakování podle normy DIN 55900, vypalování při 190 °C, vrchní lak elektrostaticky 
nanášen práškovou metodou podle normy 55900, v odstínu RAL 9016, vypalování při 210 °C, vybave-
no zezadu navařenými úchyty, výkonově odzkoušeno podle normy EN 442 - 2 a výroba permanentně 
kontrolována podle normy EN-ISO 9001, trojitě baleno (kartonáž, ochrana rohů, fólie). Připojení 
4 x G 1/2 vnitřní závit.

VENTILOVÉ HYGIENICKÉ OTOPNÉ TĚLESO
ze zastudena válcovaného ocelového plechu podle normy EN 442-1, tvarově profilována se 40-ti mm 
dělením, základní barva vypalována podle normy DIN 55900 při 190 °C, vrchní lak odstínu RAL 9016 
elektrostaticky nanášen v obzvláště silné vrstvě a vypalován při teplotě 210 °C, vybaven plně integ-
rovanou ventilovou garniturou, vhodný pro dvou- i jednotrubkové soustavy za použití jednotrubkové 
rozdělovací armatury, hodnota k

v
 standardně namontovaného vestavěného ventilu je přednastavena a 

vyladěna na tepelný výkon, přičemž je podle potřeby možné přizpůsobení v rozsahu od 0,13 do 0,75. 
Nastavení podílu otopného tělesa u jednotrubkových soustav od 30 % do 50 %. Vybaven stavební 
krytkou pro vestavěný ventil, závěsnými úchyty přivařenými na zadní straně; vypouštěcí zátka, otočná 
odvzdušňovací zátka a zaslepovací zátka jsou utěsněny; systém krytí odpovídá dřívějším směrnicím 
BAGUV, možnost kompletní předinstalace díky montážní šabloně 3/4“ vnější závit (příslušenství), 
výkonově odzkoušeno podle normy EN 442 - 2 a výroba permanentně kontrolována dle EN-ISO 9001; 
trojité balení (kartonáž, ochrana rohů, fólie). Určeno pro manuální a termostatický provoz, variabilní 
možnost připojení pro měděné, ocelové a plastové trubky. Připojení 4 x G 1/2 vnitřní závit a 2 x G 3/4 
vnější závit vpravo dole (na přání vlevo dole).

Typ: Výkon [Watt]:

Stavební výška [mm]: Množství:

Stavební délka [mm]:

ROZPI S
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Poz. Ks Předmět

VERTIKÁLNÍ OTOPNÉ TĚLESO
ze zastudena válcovaného ocelového plechu podle normy EN 442-1, tvarově profilována se 40-ti 
mm dělením, základní lakování podle normy DIN 55900, vypalování při 190 °C, vrchní lak elek-
trostaticky nanášen práškovou metodou podle normy DIN 55900 v odstínu RAL 9016, vypalování 
při 210 °C, vybaveno zezadu navařenými úchyty, dvěma postranními krycími mřížkami (u typu 20 
K), výkonové hodnoty podle normy EN 442 - 2 a výrova permanentně kontrolována podle  EN-ISO 
9001, trojitě baleno (kartonáž, ochrana rohů, fólie). Připojení 4 x G1/2 vnitřní závit.

MODERNIZAČNÍ OTOPNÉ TĚLESO
ze zastudena válcovaného ocelového plechu podle normy EN 442-1, tvarově profilována se 40-
ti mm dělením, základní lak vypalován při 190 °C podle normy DIN 55900, vrchní lak v odstínu 
RAL 9016 elektrostaticky nanášen v obzvláště silné vrstvě a vypalován při 210 °C; vybaveno ze-
zadu navařenými závěsnými úchyty, jedním horním odnimatelným krytem a dvěma uzavřenými 
postranními kryty s otvory, rozteč 500 nebo 900 mm, demontáž a montáž horního krytu pomocí 
spojovací dekorativní spony (v odstínu RAL 9016), výkonově odzkoušeno podle normy EN 442 - 2 
a výroba permanentně kontrolována podle normy EN-ISO 9001, trojitě baleno (kartonáž, ochrana 
rohů, fólie). Připojení: 4 x G 1/2 vnitřní závit.

Typ: Výkon [Watt]:

Stavební výška [mm]: Množství:

Stavební délka [mm]:

ROZPI S 


