
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
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Caracteristici principale:
- recomandat pentru încăperi umede 
- capacitatea calorică mare fără ventilator
- unul din cele mai căutate convectoare fără ventilaţie
- se poate combina cu ventiloconvectoare
- se livrează cu jgheab de inox

Întrebuintare:
- jgheabul convectorului este dotat, pentru scurgerea 

apei de condens, cu un ştuţ care dă posibilitatea   
folosirii în încăperi umede (bazine de înot, sere etc.) 

- pentru un randament mai mare se poate combina cu 
ventiloconvector cu ventilator de 12V (la o lungime 
egală cel cu ventilator dă un randament simţitor mai 
mare).  

Dimensiuni de gabarit:
Lăţime                  305 mm
Înălţime               128 mm
Lungime    900-3000 mm

CV-XXX-128-305-1-B-2
convector cu emisie de căldură prin convecţie

tA=15°C tA=20°C tA=22°C

L=900 L=900 L=900

∆t 60 371 325 307

∆t 50 282 242 226

∆t 30 135 105 93

L=1000 L=1000 L=1000

∆t 60 433 379 359

∆t 50 330 282 264

∆t 30 157 122 109

L=1250 L=1250 L=1250

∆t 60 587 514 487

∆t 50 447 382 358

∆t 30 213 166 147

L=1500 L=1500 L=1500

∆t 60 741 650 615

∆t 50 565 483 452

∆t 30 270 210 186

L=1750 L=1750 L=1750

∆t 60 895 786 743

∆t 50 682 584 546

∆t 30 326 253 225

L=2000 L=2000 L=2000

∆t 60 1050 921 871

∆t 50 799 684 640

∆t 30 382 297 264

L=2500 L=2500 L=2500

∆t 60 1359 1191 1127

∆t 50 1035 886 828

∆t 30 495 384 341

L=3000 L=3000 L=3000

∆t 60 1667 1463 1384

∆t 50 1271 1086 1018

∆t 30 607 471 419

Alte valori pt ∆t se calculează cu formula conform SR EN 442:  
Q=KM ∆tn  ecuaţia caracteristică unde KM=5.2276 constanta modelului n=1,1993
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