
CONVECTOARE 
CU EMISIE NATURALĂ DE CĂLDURĂ
Convectoarele cu emisie de căldură prin 
convecţie sunt indicate pentru montarea 
în pardoseala mai ales în locurile în care 
nu este posibilă instalarea corpurilor mai 
înalte, de exemplu sub geamurile tip vitrina, 
în hale, în saloane auto, în galerii de artă, 
bazine de înot  etc.  

Deoarece au jgheaburi si grilaje de aco-
perire de diferite materiale si culori se pot 
asorta cu orice fel de pardosela interioara.

CV-Convector fără ventilaţie 
cu emisie de căldură prin 
convecţie

Convectorul cuprinde un emiţător de căldură numit 
„baterie de încălzire” şi o carcasă numita „jgheab” 
care asigură un horn convectiv neîncălzit. 

Bateria de încălzire este executată din ţevi de cupru 
cu dimensiuni de 15mm, sau 22mm iar aripioarele 
sunt din folie de aluminiu de  0,3mm. Jgheabul în 
care se montează bateria de încălzire se execută din 
tablă neagră decapată vopsită în câmp electrostatic 
sau din tabla de inox. Grătarul de acoperire este din 
inox, aluminiu sau lemn.

CV-XXX-YYY-ZZZ-A-B-C

CV convector cu emisie naturală

XXX lungimea convectorului (cm)

YYY adancimea jgheabului (mm)

ZZZ lăţimea jgheabului (mm)

A numărul rândurilor de baterii

       1 - cu un rând

       2 - cu două rânduri

B  felul grătarului

       1 - aluminiu

       2 - lemn

       3 - inox

       4 - lemn cu ramă de aluminiu

C  racordare ½”

        1 - direct

       2 - cu racord flexibil şi robineti

tA=20°C tA=20°C

L=900 L=2000

∆t 60 186 414

∆t 50 156 346

∆t 30 97 215

L=1000 L=2250

∆t 60 207 465

∆t 50 173 390

∆t 30 108 242

L=1250 L=2500

∆t 60 259 517

∆t 50 217 433

∆t 30 135 269

L=1500 L=2750

∆t 60 310 569

∆t 50 260 476

∆t 30 161 296

L=1750 L=3000

∆t 60 362 620

∆t 50 303 520

∆t 30 188 323

Caracteristici principale:
- recomandat pentru încăperi uscate
- capacitatea calorică medie

Întrebuinţare:
- se poate combina cu alte sisteme de încălzire 
- recomandat pentru încăperi cu necesar de temperaturi 

medii 

Dimensiuni de gabarit:
Lăţime                  200 mm
Înălţime                  85 mm
Lungime    900-3000 mm

Putere termică nominală (W) la tw1/ tw2/ti  , unde tw  este temperatura apei, ti este temperatura 
încăperii la 85/75/20°C (∆t60) şi la 75/65/20°C (∆t50) în cazul în care cantitatea de apă încălzită 
este de cel puţin 125kg/h.

CV-XXX-85-200-1-B-1
convector cu emisie de căldură prin convecţie
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