
 

  

Sortiment a oblasti 

použití 
Ze série článků o systému KSP to go®  publikované na: 



 

Sálavé vytápění malých prostor (II) Sortiment KSP to go® a kam 

se hodí 
Datum: 7. 2. 18. | Organizace: (KOTRBATÝ V.M.Z. spol. s r. o.) | Firemní článek 

 

Jednoduchý způsob, jak zajistit vytápění menších dílen, prodejen, garáží a podobných prostor pomocí 
principu, který velké průmyslové podniky efektivně využívají již po desetiletí, to jsou sálavé panely KSP 
to go®. Sálavé panely KSP to go® vyvinula společnost KOTRBATÝ V.M.Z. spol. s r.o., která se již od roku 
1991 zabývá návrhem a výrobou infračervených zářičů KM a MK a teplovodních sálavých panelů KSP. 
 
V tomto seriálu článků na portálu TZB-info.cz se Vám pokusíme přiblížit všechny vlastnosti nového 
modelu KSP to go® včetně toho, jak a kde je vhodné tohoto způsobu vytápění využít. 
 

1) Sálavé vytápění malých prostor (I) - Co je sálavý panel KSP To Go®?               24.1.2018 
2) Sálavé vytápění malých prostor (II) -  Sortiment KSP to go® a kam se hodí 7.2.2018 
3) Sálavé vytápění malých prostor (III) -  Jednoduchý návrh – Online kalkulátor 21.2.2018 
4) Sálavé vytápění malých prostor (IV) -  Rychlá montáž KSP to go®                             7.3.2018 
5) Sálavé vytápění malých prostor (V) - Vzorová řešení pomocí KSP to go®  21.3.2018 

 
Pro nedočkavce více informací na www.ksp2go.com. 
 

Oblast použití sálavých panelů KSP to go® 

Převážně sálavá technologie má řadu výhod. Díky přenosu tepla sáláním dochází k úspoře energie, 

nedochází k víření prachu a navíc je možné dodávku tepla směrovat, kam je nejvíce potřeba. Díky 

těmto vlastnostem je vhodné instalovat sálavé panely i do prašných prostředí a vzhledem k tomu, že 

jde o teplovodní vytápění, je možné produkt KSP to go® instalovat i do potenciálně hořlavého nebo 

výbušného prostředí.  

Hodí se například do:  

 menších dílen;  

 prodejen; 

 skladů; 

 garáží; 

 dětských heren a sportovišť. 

 

Hlavní výhodou je, že díky upevnění 

pod stropem sálavé panely prakticky 

nijak neomezují využitelnost Vašeho 

prostoru.  

 

 

 

 

 

http://www.ksp2go.com/


 

Sortiment KSP to go® 

Sálavé panely KSP to go® jsou nabízeny ve variantách, které nejlépe vyhoví různým instalacím 

v závislosti na požadavku na potřebný výkon se zohledněním typu zdroje tepla a variability sestavení. 

Nabízeny jsou panely délky 2 a 3 metry, šířky 600, 900 a 1200 mm, které lze pomocí vhodné propojovací 

sady spojovat do pasů téměř libovolné délky. 

Nabídka a vlastnosti řady KSP to go® délky 2 m:  

Výrobek KSP to go 600 KSP to go 900 KSP to go 1200 

 

   
Obchodní označení BOX 1.2 BOX 2.2 BOX 3.2 

Rozměry 2000 x 602 x 60 mm 2000 x 902 x 60 mm 2000 x 1202 x 60 mm 

Tepelný výkon při teplotním spádu 
55/45/20°C 

330 W 470 W 620 W 

Tepelný výkon při teplotním spádu 
65/55/20°C 

460 W 670 W 880 W 

Tepelný výkon při teplotním spádu 
75/65/20°C 

600 W 880 W 1150 W 

Počet trubek 28 x 1,5 mm 4 6 8 

Max. teplota, konstr. přetlak 90°C, PN 6 

Hmotnost bez vody 16,9 kg 24,7 kg 32,4 kg 

Hmotnost včetně vody 20,9 kg 30,7 kg 40,4 kg 

Počet závěsných bodů 4 

Materiál otopné plochy Hliník 0,8 mm 

Barva RAL 9016 (dopravní bílá) 
 
Tabulka 1 Základní vlastnosti řady KSP to go® délky 2 m, více na www.ksp2go.com 

Nabídka a vlastnosti řady KSP to go® délky 3 m: 

Výrobek KSP to go 600 KSP to go 900 KSP to go 1200 

 

   
Obchodní označení BOX 1.3 BOX 2.3 BOX 3.3 

Rozměry 3000 x 602 x 60 mm 3000 x 902 x 60 mm 3000 x 1202 x 60 mm 

Tepelný výkon při teplotním spádu 
55/45/20°C 

490 W 710 W 930 W 

Tepelný výkon při teplotním spádu 
65/55/20°C 

690 W 1010 W 1320 W 

Tepelný výkon při teplotním spádu 
75/65/20°C 

910 W 1320 W 1730 W 

Počet trubek 28 x 1,5 mm 4 6 8 

Max. teplota, konstr. přetlak 90°C, PN 6 

Hmotnost bez vody 25,0 kg 36,6 kg 48,0 kg 

Hmotnost včetně vody 31,0 kg 45,6 kg 60,0 kg 

Počet závěsných bodů 4 

Materiál otopné plochy Hliník 0,8 mm 

Barva RAL 9016 (dopravní bílá) 

 
Tabulka 2 Základní vlastnosti řady KSP to go® délky 3 m, více na www.ksp2go.com 

http://www.ksp2go.com/
http://www.ksp2go.com/


 

Z uvedených údajů je patrné, že tyto sálavé panely je možné použít téměř s jakýmkoli zdrojem teplé 

vody. Fungují výborně s vysokými teplotami dřevokotle, ale zachovávají si vysokou účinnost i při 

nízkých teplotách například od tepelného čerpadla. Dokáží pokrýt širokou škálu výkonů při zajištění 

stejné regulovatelnosti jako u standardních otopných těles. 

Nedílnou součástí sálavých panelů je tzv. sada registrů. Slouží jednak k připojení panelů k otopné 

soustavě a současně k optimální distribuci otopné vody do panelu za účelem zajištění rovnoměrné 

teploty otopné plochy po celém sálavém panelu pro Vaši tepelnou pohodu. 

Sady registrů jsou nabízeny k jednotlivým šířkám panelů a není možné je vzájemně kombinovat. To 

zaručuje takřka nulovou možnost chybného napojení. Samotná instalace těchto sad je velmi snadná 

díky lisovacím nátrubkům, jež jednoduše nasadíte na konce trubek sálavého panelu a pomocí lisovacích 

kleští, které jsou i k zapůjčení ve velkoobchodě, zalisujete. Tento spoj je pak při správném provedení 

trvanlivý, bezúdržbový a spolehlivý. Součástí sady je i kryt registru, který se připevní pomocí ohnutých 

ocelových pásků na trubky a efektně zakryje zakončení sálavého panelu. Pro připojení k rozvodnému 

potrubí jsou součástí sady dvě pružné vlnovcové hadice, které si můžete ohnout podle potřeby a 

vykompenzovat tak případné výškové rozdíly potrubí a panelu. 

Nabídka a vlastnosti sad registrů:  

Výrobek Sada registrů 
 KSP to go 600 

Sada registrů  
KSP to go 900 

Sada registrů  
KSP to go 1200 

 

   
Obchodní označení BOX 4V BOX 5V BOX 6V 

Tepelný výkon při teplotním spádu 
55/45/20°C 

80 W 125 W 170 W 

Tepelný výkon při teplotním spádu 
65/55/20°C 

110 W 180 W 245 W 

Tepelný výkon při teplotním spádu 
75/65/20°C 

150 W 240 W 330 W 

Počet trubek 28 x 1,5 mm 4 6 8 

Max. teplota, konstr. přetlak 90°C, PN 6 

Hmotnost sady 7,5 kg 11,3 kg 15,0 kg 

Materiál registrů Ocelový profil čtyřhranný 40 x 40 x 3 mm 

Materiál krytu registru Ocelový plech 0,8 mm 

Barva RAL 9016 (dopravní bílá) 

 
Tabulka 3 Základní vlastnosti sad registrů KSP to go®, více na www.ksp2go.com 

Pokud byste se rozhodli pro spojení více panelů dohromady za účelem vytvoření delšího pásu, je třeba 

zakoupit tzv. propojovací sadu (BOXY 7, 8 nebo 9). Ta rovněž pasuje pouze k té šířce, kterou se chystáte 

nainstalovat a obsahuje příslušný počet lisovacích nátrubků a kryt spoje, který zajistí, že propojení 

trubek obou panelů nebude vidět. 

 

 

 

 

http://www.ksp2go.com/


 

Nabídka propojovacích sad: 

Výrobek Propojovací sada 
KSP to go 600 

Propojovací sada 
KSP to go 900 

Propojovací sada 
KSP to go 1200 

 

   
Obchodní označení BOX 7V BOX 8V BOX 9V 

Počet lisovacích „V“ nátrubků 4 6 8 

Hmotnost sady 1,5 kg 2,2 kg 2,9 kg 

Materiál krytu registru Ocelový plech 0,8 mm 

Barva RAL 9016 (dopravní bílá) 

  

Tabulka 4 Základní vlastnosti krytů spoje KSP to go®, více na www.ksp2go.com 

Často se stává, že instalaci sálavého panelu na strop brání stávající svítidlo. Využijte tuto příležitost a 

vyměňte ho za nové liniové LED osvětlení. Můžete využít doplňkové sady LED osvětlení (BOX 10), která 

poskytuje jasné světlo a díky technologii LED i minimálními náklady na provoz. Spojením volitelného 

LED osvětlení a panelu KSP to go® vyřešíte elegantně jak vytápění tak i osvětlení. 

Nabídka osvětlení: 

Výrobek Postranní LED 
osvětlení 

Obchodní označení BOX 10 

Délka 4x 1475 mm 

Světelný tok 4x 2200 lumen 

Příkon 4x 22 W 

Barva 5000 K  
(neutrální bílá) 

Napětí, el. krytí 90-240 V/AC, IP20 

Certifikace CE, ROHS 

 

LED trubice (BOX 10) se jednoduše naklapnou na bok sálavého panelu pomocí přiložených adaptérů, 

a tak není nutné nic lepit nebo vrtat. BOX 10 obsahuje čtyři LED trubice délky 1,5 m, kterými lze plně 

osadit panel délky 3 metry po obou stranách. K připojení k elektrické síti slouží dodávané příslušenství. 

LED trubice lze jednoduše spojit za sebe pomocí dodávaných propojek, přičemž pomocí jednoho 

zdrojového kabelu může být napájeno až 7 trubic najednou. Se světelným tokem 2200 lumenů a 

teplotou světla 5000 K (neutrální bílá) zajistí příjemné světlo pro práci, které se blíží dennímu světlu, a 

tudíž nedochází ke zkreslení barev.  

Všechen tento sortiment produktu KSP to go® naleznete od ledna na skladě velkoobchodu Ptáček.  

 

 

 

 

http://www.ksp2go.com/
http://eshop.ptacek.cz/productList.aspx?tkA0As7vFfFe1IviuBk56Jn7q%2b0QPG7Y

