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Nerezový rozdělovač
je vyroben z nerezové oceli s hlazeným povrchem. Uchycení rozdě-
lovače tvoří plastové konzoly, které minimalizují hlučnost a vibrace.
Výrobek je zabalen v masivní kartonáži, zajišťující odolnost proti poš-
kození pádem. Balení obsahuje (v samostatném plastovém sáčku)
rovněž kompletní sadu samolepících štítků a návod na instalaci.

1. Přívod:
■ integrované ruční ventily s exponenciální výkonovou křivkou

zajišťují přesnou regulaci. Na ventily je možno instalovat
elektrotermické hlavice CosmoTHERM

■ inovační kolečkový ovladač zajišťuje přesné nastavení průtoku
■ připojení k topným okruhům je připraveno pro vnější závit

eurokonus 3/4”
■ plně automatické odvzdušňování  pomocí vestavěného ventilu
■ integrovaný napouštěcí a vypouštěcí kohout
■ předem namontováný kulový kohout s 3/4” závitem

(na straně potrubí) x1” (na straně rozdělovače)

2. Vrat:
■ integrované průtokoměry TOPMETER k plynulému nastavování prů-

toku v jednotlivých topných větvích  v rozsahu od 0,5 do 2,5 l/min
■ připojení k topným okruhům je připraveno pro vnější

závit eurokonus 3/4”
■ plně automatické odvzdušńování pomocí vestavěného ventilu
■ napouštěcí a vypouštěcí kulový  kohout je dodáván nenamontovaný
■ předem namontováný kulový kohout s 3/4” závitem (na straně

potrubí) x1” (na straně rozdělovače)
Průtokoměr TOPMETER pro přesné nastavení a odečítání průtoku
v l/min. Splňuje kritéria DIN 1838 pro hydraulické vyvažování
(sériové provedení)

2.

1.

Ventil uzavřen Ventil otevřen

Nerezový rozdělovač
s měřením a regulací 
průtoku

Elektrotermická hlavice CosmoTHERM
pro nerezový rozdělovač
Každá odchylka od nominální pokojové teploty předá prostřednictvím
prostorového termostatu impuls hlavici, která otevře či uzavře regula-
ční ventil a přívod topné vody do okruhu. Elektrotermické hlavice pra-
cují na principu uzavřeno/otevřeno. Rytmické uzavírání a otvírání v
souladu  s požadovaným teplotním režimem poskytuje příslušnou kon-
tinuální tepelnou charakteristiku – regulátor se chová jako stabilní.
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Typ Funkce objednací číslo GC

Hlavice CosmoTHERM 230 V NC WZSRTSA230

Hlavice CosmoTHERM 24 V NC WZSRTSA024

Rozměrový nákres
Vestavná hloubka 79 mm
Přesné délky viz tabulka 
na straně 2

Záruka:
Při instalaci nerezového rozdělovače CosmoTHERM v kombinaci s elektrotermickými hlavicemi
CosmoTHERM je poskytována (oproti zákonné záruce) prodloužená záruční lhůta:

5 let

od data zakoupení, která platí i pro samostatný rozdělovač. Z této záruky jsou vyjmuty veškeré závady
či poškození, způsobené v důledku přirozeného opotřebení, špatné údržby, nepřiměřeného zacházení,
nedodržování montážních či provozních předpisů a nadměrného zatížení nebo v důsledku jiných důvo-
dů, které nelze přičíst na vrub výrobce.

Přehled typů:
Bajonetová přípojka: závit adaptéru M 30 x 1,5. Funkce. bez proudu uzavřeno (NC)

Délka

Rozměry:

Nerezový rozdělovač 
CosmoTHERM 

Délka nerezového
rozdělovače

provedení
s kul. 

kohouty
bez kul.
kohoutů SKŘÍŇ

mm mm mm mm

2-násobný WZHED02002 213 168 P1/N1

3-násobný WZHED02003 263 218 P2/N2

4-násobný WZHED02004 313 268 P2/N2

5-násobný WZHED02005 363 318 P2/N2

6-násobný WZHED02006 413 368 P3/N3

7-násobný WZHED02007 463 418 P3/N3

8-násobný WZHED02008 513 468 P3/N3

9-násobný WZHED02009 563 518 P3/N3

10-násobný WZHED02010 613 568 P4/N4

11-násobný WZHED02011 663 618 P4/N4

12-násobný WZHED02012 713 668 P4/N4

kvs = 0,75   
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Ve znamení
pravého přátelství

■ Výhradně osvědčené produkty (často dodávané na český trh exkluzivně),
krátké dodací lhůty a naše činnosti týkající se podpory prodeje výrobků
prezentují jasně náš cíl: Být nejlepší ve svém oboru.  

■ Víme, že naším úkolem je být spojnicí i prostředníkem mezi výrobou a
odborným řemeslem – montážními firmami. Nedodáváme přímo koneč-
nému spotřebiteli nebo řemeslníkům z jiných oborů. Neboť pouze odbor-
ník zaručuje dokonalou instalaci vysoce jakostního produktu.

■ GC partneři pracují společně a flexibilně, každý jako samostatný podnik
v inteligentní kooperaci. Téměř všude v ČR je Vám červenožlutý čtverec,
jako znamení pravého partnerství, k osobním službám. 

Máte dotazy?
Váš obchodní partner ve Vaší GC pobočce je Vám kdykoli k dispzici!

Využijte profesionálního spojení mezi výrobou,
odborným řemeslem a konečným spotřebitelem.
www.gienger.cz

Náš přínos k úspěšné spolupráci s odborným řemeslem
představuje: odbornost, partnerství a absolutní věr-
nost odbytové cestě t.j. způsob distribuce výhradně
přes montážní firmy.

Řemeslo  

poradenství + montáž

Spotřebitel

Spokojenost

Výroba 

produkty+ kvalita
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Nerezové rozvaděče CosmoTHERM jsou firmou VOGEL & NOOT vyráběny pro GC-Sanitär-
und  Heizungs-Handelskontor GmbH. Jsou absolutně konstrukčně rovnocenné nerezovým roz-
vaděčům FLOORTEC a podléhají zárukám výrobce a po-vinnosti udržovat výrobek firmy GC.

www.vogelundnoot.com

VOGEL&NOOT




