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Prezentacja firmowa

Grzejniki aluminiowe 
cz onowe PERFEKT
S  nowym produktem wchodz cym 

w sk ad PERFEKT SYSTEM i przezna-

czone s  dla dowolnego rodzaju instalacji 

grzewczych systemu zamkni tego takich 

jak: instalacje samodzielne instalacje cen-

tralne instalacje jedno- lub dwururowe. 

Czynnikiem grzewczym jest woda o para-

metrach roboczych:

 maksymalna temperatura robocza 95°C,

 maksymalne ci nienie robocze 16 bar.

Grzejniki aluminiowe Perfekt wyst puj

obecnie w standardowej wysoko ci 500 (wy-

soko  ca kowita 571 mm), szeroko  cz onu 

79,5 mm i g boko ci 85 mm – docelowo 

dost pna b dzie szeroka gama modeli.

Moc grzewcza 1 cz onu grzejnika Perfekt 

dla T 50K (75°C/65°C/20°C) wynosi 128 W. 

Grzejniki mo na montowa  w instalacjach 

zawieraj cych mi dzy innymi elementy 

wykonane ze stali, eliwa, miedzi, mosi -

dzu, aluminium oraz tworzyw sztucznych. 

czenie grzejników z rurami z miedzi po-

winno odbywa  si  przez z czk  z eliwa 

lub stali, a uszczelnienie po czenia za po-

moc  ta my teflonowej.

Przy grzejnikach Perfekt kierunek nawie-

wu ogrzanego powietrza nast puje od po-

wierzchni frontowej grzejnika w gór  i po 

skosie (trzy sko ne przegrody), co zapew-

nione jest konstrukcyjnie. Powierzchnie ze-

wn trzne grzejników pokryte s  podwójn

pow ok  malarsk , tj. farb  podk adow  oraz 

farb  proszkow  epoksydow  w kolorze bia-

ym serii 9003 – nie na biel.

Gwarancja 10 lat.

Grzejniki stalowe p ytowe 
PERFEKT
Wchodz  w sk ad grupy produktów 

PERFEKT SYSTEM i przeznaczone s  do 

ogrzewania pomieszcze  mieszkalnych, u y-

teczno ci publicznej i us ugowych, w któ-

rych nie wyst puje oddzia ywanie rodków 

korozyjnych.

Grzejniki wykonane s  z automatycznie 

zgrzewanych, uprzednio odpowiednio wy-

t oczonych (profilowanych) arkuszy blachy 

stalowej walcowanej na zimno. Przez zasto-

sowanie wysokojako ciowej stali, po odt usz-

czeniu i fosfatowaniu grzejniki poddane s

kataforetycznemu lakierowaniu i elektrosta-

tycznemu lakierowaniu proszkowemu w ko-

lorze RAL 9010 – bia ym.

O wyborze typu grzejnika decyduje g ów-

nie sposób zasilania – od do u lub z boku. 

Wszystkie grzejniki fabrycznie poddawane 

s  próbie szczelno ci pod ci nieniem 13 ba-

rów, natomiast maksymalna warto  ci nie-

nia roboczego dla grzejników PERFEKT 

wynosi 10 barów, a maksymalna tempera-

tura 95°C.

Jako  potwierdza 10-cio letnia gwarancja.

ród em ciep a dla instalacji powinien 

by  wymiennikowy w ze  cieplny, ko-

t ownia lokalna lub kocio  indywidualny. 

Grzejniki nie mog  by  stosowane w insta-

lacjach po czonych z wysokotemperaturo-

w  sieci  ciepln  przez w ze  zmieszania 

pompowego lub hydroelewator. Niezale nie 

od tego na jakie grzejniki si  Pa stwo zde-

cyduj , dzi ki nim w Waszym domu zawsze 

b dzie ciep o i przyjemnie.

PERFEKCYJNE grzejniki

Przedsi biorstwo

Produkcyjno-Us ugowo-Handlowe
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