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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 

RADIATOARE RADIK KLASIK 

PRODUCĂTOR: 
KORADO, a.s., Bří Hubálků 869, 
560 02 Česká Třebová, Czech 
Republic 
Phone: +420 465 506 111 
Fax: +420 465 533 126 
website: www.korado.com  

 

         
 

                       

DISTRIBUITOR ÎN 
ROMÂNIA: 

S.C.Secpral Pro Instalaţii 
S.R.L.,Cluj-Napoca, Str. Vlad 
Tepeş nr. 2, 
Tel.: 0264-417068;Fax: 0264-
403333; 
secretariat@secpralpro.ro 
www.secpralpro.ro 

DESTINAŢIE: 

- radiatoarele cu plăci Radik sunt corpuri de încălzire sub formă de plăci din oţel cu circulaţie 
naturală a aerului in jurul suprafeţei de radiaţie 

- sunt destinate montării în sisteme de încălzire centrale, închise, monotubulare sau bitubulare, 
cu circuit forţat sau gravitaţional 
 

GAMA DE PRODUSE: 
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Radik Clean 

 
 
Puterile radiatoarelor sunt date pentru: t1/t2 = 90/70 C, ti = 200C. 
MATERII PRIME/ SUBANSAMBLE: 

- sunt fabricate în variante cu una, două sau trei plăci 
- principala suprafaţă de radiaţie este formată dintr-o placă fasonată cu caneluri orizontale şi 

verticale; pentru sporirea puterii termice, la unele tipuri de radiatoare, în partea interioară a 
plăcii este sudată o suprafaţă extinsă de radiaţie 

- culoarea de bază utilizată: alb RAL9016 
- placa este formată din doua piese ambutisate din tablă de oţel, îmbinate prin sudură în 

puncte, iar pe circumferinţă prin sudură continuă. Se foloseşte tablă din oţel laminat la rece, 
cu un conţinut scăzut de carbon 

- modelul Klasik este un radiator cu racorduri laterale (stânga sau dreapta) sau inferioare şi 
placă frontală fasonată 

- sunt prevăzute la spate cu două perechi de suporturi de fixare (două în partea de sus şi două 
pentru distanţare în partea de jos); corpurile cu lungimea de 1800 mm şi mai mari sunt 
prevăzute din fabricaţie cu trei perechi de suporturi de fixare 

- fiecare corp este prevăzut din fabricaţie cu câte un dop de închidere şi unul de aerisire; în 
afară de tipul 10 toate corpurile se livrează cu grilă superioară şi carcase laterale 

 
DESCRIERE, CARACTERISTICI: 
 

- protecţia suprafeţei prin cataforeză de generaţia a 4-a, mărind durata de viaţă a radiatorului 
- certificate conform normei europene EN442 
- presiunea maximă de lucru: 10 bar 
- presiunea de testare: 13 bar 
- agent termic utilizat: apă sau soluţii apoase cu o temperatură de funcţionare maximă de 

1100C 
- conţinutul scăzut de apă din radiator permite o reacţie flexibilă a sistemului de încălzire la 

necesarul de căldură din încăperea încălzită, precum şi o termoreglare eficientă 
- filet de racordare G1/2’’ interior 
- distanţe de racordare h=H-54 mm 
- adâncime B=47 ÷155 mm (diferă în funcţie de tip) 
- lungime: L=400 ÷ 3000 mm 
- înălţime: H=200 ÷ 900 mm 
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Tipuri constructive: 10; 11; 20; 21; 22; 33; 

- Prima cifra din cod reprezinta numarul placilor de baza; 
- A doua cifra reprezinta numarul suprafetelor extinse de radiatie; 

Notarea radiatoarelor: XX- HH/LLL 
Tip- inaltime (mm)/lungime (mm) 
Ex. 22- 600/1000 
 
Radiatoarele din tabla de otel RADIK cu inaltimea de 200 mm pot fi instalate atat pe perete, cat si pe 
pardoseala. Sunt livrate cu numarul corespunzator de console de fixare tip “Plus” destinate instalarii 
pe perete. Pot fi instalate pe pardoseala cu ajutorul consolelor speciale tip Z-U400, care trebuie 
comandate suplimentar. 
Corpurile de incalzire cu lungimea de pana la 1800 mm se instaleaza utilizand doua console, iar cele 
cu lungimea de 1800 mm si peste cu trei console de fixare 
 
Instalarea pe pardoseală: 
 

 
 
 
NOTĂ: 
 
Atenţie! Oxigenul dizolvat în apă este deosebit de coroziv! Din acest motiv, la execuţia instaţiei se 
vor utiliza material care nu permit difuzia oxigenului. 
               Radiatoarele nu se vor monta în instalaţii cu vas de expansiune deschis  sau care sunt 
golite temporar. Oxigenul dizolvat nu are voie să depăşească concentraţia de 0,1mg/1 şi PH-ul 
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agentului termic trebuie să fie între 8,5 - 9,5. 
Pentru a asigura condiţii optime de funcţionare şi randament maxim se recomandă montarea 
radiatoarelor sub ferestre, simetric pe axul acestora, păstrând o distanţă minimă de 50 mm sub 
parapet. 
 
 
 
 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice. 
 
 
 

 
 


