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EKO
Wydajnoœæ cieplna grzejników panelowych stalowych: typu EKO
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Moc cieplna [Watt] dla czynnika grzewczego o temp. 90o/70o
Moc cieplna [Watt] dla czynnika grzewczego o temp. 70o/55o
Ciê¿ar [kg]
Pojemnoœæ [litr]

CLASSIC
Stalowe grzejniki p³ytowe IDMAR CLASSIC.
Model grzejnika w wersji Classic posiada boczne pod³¹czenie
lewostronne lub prawostronne do systemu grzewczego – grzejniki
tego typu oznaczone s¹ liter¹ „C”. Grzejniki te posiadaj¹ zawieszkê
sta³¹ górn¹ i doln¹ na tylnej p³ycie grzejnika. W asortymencie
produkcji posiadamy d³ugoœci od 400 mm do 3000 mm.
Wykonywane s¹ jako jedno, dwu i trzyp³ytowe z jednym, dwoma
lub trzema radiatorami z blachy stalowej o gruboœci 1,25 mm
metod¹ zgrzewania na wysokowydajnych zgrzewarkach
wielopunktowych i liniowych. P³yty i radiatory s¹ t³oczone w
procesie produkcji na prasach mechanicznych z taœmy stalowej.
Po zgrzaniu grzejniki i p³yty podlegaj¹ dwukrotnej 100% próbie
szczelnoœci metod¹ pneumatyczn¹. Ca³y grzejnik jest
zabezpieczony antykorozyjnie pow³ok¹ nanoceramiczn¹ oraz
pow³ok¹ farby nawierzchniowej o gruboœci warstwy minimum 0,65
mm, nanoszonej metod¹ elektrostatyczn¹ i utwardzonej przez
o
wypalanie w piecu tunelowym w temperaturze do 220 C. Pow³oka
w kolorze bieli RAL9016 zapewnia nie tylko d³ugotrwa³¹ ochronê
antykorozyjn¹, ale tak¿e stanowi warstwê dekoracyjn¹. Grzejniki
panelowe dopuszczone s¹ do pracy w instalacjach centralnego
ogrzewania wykonywanych w technologii jedno i dwururowych
z praktycznie wszystkich materia³ów konstrukcyjnych: stali,
miedzi, tworzyw sztucznych i pracuj¹cych przy ciœnieniu roboczym
do 1,2 MPa i temperaturze wody instalacyjnej do 95 °C.
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Wydajnoœæ cieplna grzejników panelowych stalowych: typu CLASSIC

TYP

TYP

TYP

790

922

1.054 1.185 1.317 1.449 1.581 1.712 1.844 1.976

263

395

527

658

335

503

671

838

405

607

810

1.012 1.215 1.417 1.620 1.822 2.025 2.227 2.430 2.632 2.835 3.037

472

708

944

1.180 1.416 1.652 1.888

651

977

1.006 1.174 1.342 1.509 1.677 1.845 2.013 2.180 2.348 2.516

2.124 2.360 2.596 2.832 3.068 3.304 3.541

TYP

1.302 1.628 1.954 2.280 2.604 2.931 3.257 3.583 3.908 4.234 4.560 4.886

Moc cieplna [Watt] dla czynnika grzewczego o temp. 90o/70o
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Wydajnoœæ cieplna grzejników panelowych stalowych: typu CLASSIC
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Moc cieplna [Watt] dla czynnika grzewczego o temp. 70o/55o
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HIGIENIC
Stalowe grzejniki p³ytowe IDMAR HIGIENIC z bocznym i oddolnym
doprowadzeniem przy³¹czy. Model grzejnika oparty na wykonaniu IDMAR
CLASSIC, jednak ze wzglêdu na stosowanie w pomieszczeniach o wysokich
wymaganiach pod wzglêdem higieny i czystoœci (szpitale, apteki itp.) nie
posiada os³on górnych, bocznych oraz konwektora. Istnieje mo¿liwoœæ
pod³¹czenia grzejnika z boku i od do³u z lewej i prawej strony C10, V10,
C20, V20, C30, V30. Atest PZH HK/B/0317/01/2008. .......................................
Wykonywane s¹ jako jedno, dwu i trzyp³ytowe z blachy stalowej o gruboœci
1,25 mm metod¹ zgrzewania na wysokowydajnych zgrzewarkach
wielopunktowych i liniowych. P³yty s¹ t³oczone w procesie produkcji na
prasach mechanicznych z taœmy stalowej. Po zgrzaniu grzejniki i p³yty podlegaj¹
dwukrotnej 100% próbie szczelnoœci metod¹ pneumatyczn¹. Ca³y grzejnik jest
zabezpieczony antykorozyjnie pow³ok¹ nanoceramiczn¹ oraz poprzez
na³o¿enie farby nawierzchniowej o gruboœci warstwy minimum 0,65 mm
nanoszonej metod¹ elektrostatyczn¹ i utwardzonej przez wypalanie w piecu
tunelowym w temperaturze do 220 o C. Pow³oka w kolorze bieli
RAL9016 zapewnia nie tylko d³ugotrwa³¹ ochronê antykorozyjn¹, ale tak¿e
stanowi warstwê dekoracyjn¹. Grzejniki panelowe dopuszczone s¹ do pracy w
instalacjach centralnego ogrzewania wykonywanych w technologii jedno - i
dwururowych z wszystkich materia³ów konstrukcyjnych: stali, miedzi,
tworzyw sztucznych i pracuj¹cych przy ciœnieniu roboczym do 1,2 MPa i
temperaturze wody instalacyjnej do 95oC. Zosta³y przebadane pod k¹tem
spe³nienia obowi¹zuj¹cych w RP miêdzynarodowych wymagañ ustanowionych
norm¹ PN-EN-442-1 “Radiatory i konwektory. Wymagania i badania.” w Instytucie
Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu. Posiadaj¹ certyfikat zgodnoœci
z w/w norm¹ wydany przez ten¿e Instytut. Proces produkcji grzejników
stalowych panelowych objêty jest nadzorem jakoœciowym potwierdzonym
certyfikatem systemu jakoœci wg. normy PN-ISO-9001, co gwarantuje jego
wysok¹ jakoœæ i niezawodnoœæ. Producent na swój wyrób udziela d³ugotrwa³ej
5-letniej gwarancji..............................................................................................
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