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Caracteristici principale:
 - Recomandat pentru incaperi uscate cat si pentru 
 incaperi umede
- ventiloconvectorul cu cel mai mic gabarit  cu ventilator  

 de 12V

Întrebuinţare:
 - se intrebuinteaza in locurile unde este nevoie de inal 
 time mica (220-225mm) in asa fel ca partea superioara a  
 convectorului sa nu depaseasca partea de jos a geamului

- se incadreaza in ventiloconvectoare de medie capacitate

Dimensiuni de gabarit:
 Lăţime                         160 mm
 Înălţime                       220 mm
 Lungime     900-2000 mm

Putere termica nominala (W) la tw1/ tw2/ ti      unde tw  este temperatura apei, ti este temperatura 
incaperii la 85/75/20°C (∆t60) si la 75/65/20°C (∆t50) si la 55/45/20°C (∆t30)in cazul in care cantitatea 
de apa incalzita este de cel putin 125kg/h.

Ventilator 
treapta I

Ventilator 
treapta II

Ventilator 
treapta III

tA=20°C tA=20°C tA=20°C

L=900 L=900 L=900

∆t 60 600 667 750

∆t 50 341 378 426

L=1000 L=1000 L=1000

∆t 60 701 779 875

∆t 50 398 442 497

L=1250 L=1250 L=1250

∆t 60 951 1057 1188

∆t 50 540 600 675

L=1500 L=1500 L=1500

∆t 60 1202 1335 1500

∆t 50 682 758 852

L=1750 L=1750 L=1750

∆t 60 1452 1614 4813

∆t 50 824 916 1030

L=2000 L=2000 L=2000

∆t 60 1702 1892 2125

∆t 50 967 1073 1207

VCVV-XXX-220-160-1-2-2
ventiloconvector cu emisie de caldura
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DATE TEHNICE

Tensiunea de lucru: 12Vc.a. prin transformatorul de separaţie

Puterea consumată: 40-150VA în funcţie de lungime şi numărul convec-
toarelor

Întrebuinţare: În mediu uscat şi în mediu umed

Schimbătorul de căldură: Cupru/aluminiu

Lamele radiante din aluminiu pe ţeavă de cupru 
cu diametrul de 15 sau 22mm

Presiunea maximă 0,6MPa

Presiunea de încercare 1MPa

Protecţia electrică: Protectia este asigurată de tensiunea de lucru de 
12V, motorul ventilatorului intra în categoria IP2x, 
unde x-ul este 12V tensiunea de siguranţă

Presiunea de lucru: Schimbătorul de căldură (bateria de încălzire) este 
permanent la presiunea de lucru de 6 bari (0,6MPa) 
iar conductele de legătura rezistă la maxim 1,5MPa

Agentul termic: Apa încălzită, temperatura maximă de intrare în 
baterie este de 90°C

Racordare la reţeaua de încălzire: Două racorduri intermediare de G1/2”


