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DESTINAŢIE:
-

-

sunt destinate în primul rând încălzirii băilor, bucătăriilor, spaţiilor locuibile, birourilor, spaţiilor
de intrare şi de comunicare din clădiri publice şi de locuinţe. Construcţia modernă înlesneşte
utilizarea perfectă a spaţiilor de interior, iar alegerea nuanţelor de culoare îndeplineşte toate
cerinţele pentru echilibrarea lor coloristică. Modul de construcţie şi oferta de accesorii
înlesneşte şi utilizarea lor cu scopuri multiple
datorită construcţiei lor, ele sunt utilizabile şi în sisteme de încălzire cu apă caldă cu circuit
forţat şi prin gravitate al agentului termic

GAMA DE PRODUSE:
Radiatoarele tubulare pot fi fabricate ca radiatoare independente electrice directe. Sunt dotate cu
un corp de încălzit electric, prevăzut cu un limitator de temperatură şi sunt umplute cu un amestec
antigel, ceea ce înlesneşte folosirea lor în obiective cu o presupusă scădere a temperaturii de până
la -10°C.
Radiatoarele pot fi instalate doar în poziţie verticală şi, în timpul funcţionării, nu necesită nici vas de
expansiune, nici un dispozitiv de siguranţă pentru presiune.
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Puterile radiatoarelor sunt date pentru: t1/t2 = 90/70 C, ti = 20 C.
Accesorii pentru incalzire electrică:

MATERII PRIME/ SUBANSAMBLE:
 sunt fabricate din profile închise de oţel, cu diferite forme ale secţiunii
 terminologia pentru marcarea profilelor:
• profil de distribuţie– conductă cu apă de admisie
• profil de colectare – conductă cu apă de ieşire
• profil de încălzire – îmbină profilul de distribuţie cu cel de colectare; este tub cu secţiune circulară
 culoarea de bază utilizată: alb RAL9016
 o parte componentă a livrării la toate radiatoarele speciale o constituie dopul de obturare şi de
aerisire, ca şi setul de elemente de fixare, pentru fixarea radiatorului de perete
 randamentele termice sunt stabilite conform EN 442

DESCRIERE, CARACTERISTICI:
-

protecţia suprafeţei prin cataforeză de generaţia a 4-a, mărind durata de viaţă a radiatorului
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
filet de racordare : G1/2 ’’ interior

NOTĂ:
Atenţie! Oxigenul dizolvat în apă este deosebit de coroziv! Din acest motiv, la execuţia instaţiei se va
utiliza material care nu permite 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
agentului termic trebuie să fie între 8,5 - 9,5.
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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.
Instalarea şi schimbarea radiatorului electric poate fi executată doar de către o firmă specializată, cu
împuternicirile corespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.
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