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Artyku  promocyjny

Zastosowanie
Grzejniki stalowe p ytowe PERFEKT przezna-

czone s  do ogrzewania pomieszcze  mieszkal-

nych, u yteczno ci publicznej i us ugowych 

o normalnej wilgotno ci powietrza, w których 

nie wyst puje oddzia ywanie rodków koro-

zyjnych. Grzejniki powinny by  stosowane 

w niskotemperaturowych instalacjach ogrze-

wa  wodnych systemu zamkni tego zabez-

pieczonych naczyniami wzbiorczymi prze-

ponowymi zgodnie z wymaganiami normy 

PN-B-02414/1999. Mog  by  stosowane tak e

w instalacjach systemu otwartego – woda oraz 

stykaj ce si  z wod  materia y powinny by

zgodne z wymaganiami normy PNC-04607/1993. 

ród em ciep a dla instalacji powinien by

wymiennikowy w ze  cieplny, kot ownia lo-

kalna lub kocio  indywidualny. Grzejniki nie 

mog  by  stosowane w instalacjach po czo-

nych z wysokotemperaturow  sieci  ciepln

przez w ze  zmieszania pompowego lub hy-

droelewator.

Grzejniki higieniczne
– dla alergików i nietylko
Grzejniki p ytowe oddaj  ciep o na drodze kon-

wekcji i promieniowania. Udzia  promieniowa-

nia jest najwi kszy w modelach higienicznych 

pozbawionych o ebrowania konwekcyjnego. 

Wersje higieniczne charakteryzuj  si  brakiem 

konwektorów oraz os on bocznych i grilli. Taka 

konstrukcja zosta a podyktowana wymogami 

pomieszcze  o podwy szonej aseptyce, gdzie 

personel sprz taj cy musi mie atwy dost p

do wyczyszczenia i zdezynfekowania, a tak e

do pomieszcze , w których przebywaj  aler-

gicy, gdy atwo go utrzyma  w pe nej czy-

sto ci. Pow oka wierzchnia grzejnika – far-

ba poliestrowa – swoj  g adko ci  w znaczny 

sposób zapobiega przyleganiu kurzu i przycze-

pianiu py ów.

Estetyczne pod czenie 
i rodzaje
Estetyczny wygl d grzejnika to tak e przy cza 

z boku, od do u. Oferujemy modele z:

Pod czeniem bocznym TYP C – najpopular-

niejsze, gdy  taki sposób pod czenia wymu-

sza a instalacja centralnego ogrzewania, w któ-

rej grzejniki s  zasilane „odnogami” z pionów 

grzewczych.

Pod czeniem dolnym TYP V – obecnie co-

raz cz ciej stosowanym, wykorzystywanym 

w instalacjach, gdzie przewody zosta y po-

prowadzone w pod odze lub za listwami przy-

ciennymi. Ta wersja fabrycznie jest wypo-

sa ona we wk adk  zaworow  Danfoss typu 

RA-N 013G7390. Pod czenie od do u grzejnika 

umieszczane jest bli ej prawej lub lewej kraw -

dzi grzejnika, a jego budowa umo liwia obra-

canie (z wyj tkiem typu 10 i 11), czyli zmia-

n  strony pod czenia (w innych przypadku 

nale y okre li  stron  przy cza w momencie 

zamawiania). 

Pod czeniem bocznym TYP 555 (remon-

towy) – grzejnik przeznaczony do instalacji 

„starego typu”, gdzie rozstaw przy czy wy-

nosi 500 mm.

Pod czenie
Grzejniki kompaktowe TYP C

wyposa one s  w cztery przy cza rurowe 

boczne z gwintem wewn trznym G.

Grzejniki uniwersalne TYP V

wyposa one s  we wk adk  zaworow

z 7-stopniow  regulacj . Dzi ki wyposa eniu 

w 6 przy czy (4 boczne, 2 oddolne) grzejniki te 

mog  by  u ywane jako grzejniki kompaktowe. 

W takim zastosowaniu nale y wykr ci  wk ad-

k  zaworow , a nieu ywane przy cza musz  zo-

sta  zaopatrzone w za lepki i odpowietrzniki.

Grzejniki wymienne typ 555

wyposa one s  w 4 przy cza rurowe boczne 

z gwintem wewn trznym G o rozstawie przy -

czy 500 mm, umo liwiaj ce bezpieczny mon-

ta  w instalacjach starego typu.

Grzejniki w zale no ci od typu posiadaj

wszystkie niezb dne elementy zapewniaj ce ich 

prawid owy mota  oraz funkcjonowanie.

Parametry pracy
maksymalna temperatura wody:  95°C

maksymalne ci nienie wody na poziomie 

dolnej kraw dzi grzejnika:  1MPa (10,0 bar).

Materia
stal niskow glowa, walcowana na zimno 

wg normy PN-EN 442-1, odpowiadaj ca kla-

sie FePO1 zgodnie z norm  EN 10130 oraz EN 

10131.

Grzejniki PERFEKT SYSTEM s  produktem polskim, co wzbudza wi ksze 

zaufanie w ród Klientów. Produkcja odbywa si  w Starogardzie Gda skim, 

w zmodernizowanym zak adzie, gdzie nowoczesne linie technologiczne 

i staranne wykonanie gwarantuj  produkt najwy szej jako ci.

Grzejniki p ytowe
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Wyko czenie 
– NANOCERAMIKA
1) obróbka wst pna: odt uszczanie, dwukrot-

ne p ukanie NANOCERAMIKA, p ukanie.

2) malowanie ostateczne: elektrostatyczne 

powlekanie farb  poliestrow .

Zastosowanie NANOCERAMIKI Bonderite 

NT-1 firmy Henkel w procesie przygotowa-

nia powierzchni w znacz cy sposób popra-

wia – dzi ki zastosowaniu nanocz steczek 

– jako  powierzchni, a co za tym idzie po-

prawia si  przyczepno  farby oraz zwi ksza 

si  odporno  antykorozyjn  w wyniku wy-

tworzenia cienkiej, zwartej oraz równomier-

nej nieorganicznej pow oki, która jest bardziej 

odporna na p kanie i uszczenie w stosun-

ku do pow ok fosforanowych. Dodatkowo za-

stosowanie nowoczesnej technologii firmy 

Henkel w znacz cy sposób ogranicza obci -

enie dla rodowiska w zwi zku z redukcj

zu ycia wody oraz energii w procesie przy-

gotowania powierzchni do lakierowania, 

a tak e dzi ki zast pieniu fosforanów rod-

kami nieorganicznymi.

Firma udziela 10-cio letniej gwarancji na 

grzejniki PERFEKT, które eksploatowane s

w systemach c.o., zgodnie z odpowiadaj cy-

mi wytycznymi stosowania grzejników stalo-

wych, w szczególno ci: hermetycznych, na-

pe nionych w a ciwej jako ci wod , dobrze 

odpowietrzonych. Nie dopuszcza si  monta-

u w pomieszczeniach o du ej koncentracji 

wilgoci i substancji agresywnych.

Ka dy grzejnik przechodzi rygorystyczne 

badania szczelno ci pod ci nieniem 13 bar 

i wykazuje 100% szczelno ci. St d te  pew-

no  producenta – PERFEXIM Ltd. co do 

trwa o ci swoich wyrobów i gwarancja 10 lat. 

Podstawowym kolorem jest bia y z wyso-

kim po yskiem RAL 9003. Zwracamy uwa-

g  na fakt, i  zastosowanie farb poliestro-

wych nie powoduje o kni cia grzejnika, 

tak wi c dla Klientów ceni cych ten kolor 

– biel pozostanie biel . Kolor bia y jednak 

nie musi by  standardem – adny, kolorowy 

grzejnik mo e by  impulsem przy projekto-

waniu, gdy  kolor to pierwszy z aspektów 

wn trza jaki zamawiamy. Ka dy Klient ma 

mo liwo  dopasowania grzejnika do wn -

trza dzi ki mo liwo ci wyboru barwy z pa-

lety kolorów RAL.

Oprócz grzejników stalowych oferujemy 

Pa stwu równie  szerok  palet  grzejników 

aluminiowych mi dzy innymi w oskiej fir-

my Industrie Pasotti oraz pod mark  Perfekt 

System.

Zawory grzejnikowe 
samouszczelniaj ce
– nieodzowny element do 
pod czenia grzejnika
Nowe zawory grzejnikowe Perfexim nie wy-

magaj  dodatkowego uszczelnienia.

Zastosowana uszczelka kszta towa pozwa-

la uszczelni  po czenie bez u ywania do-

datkowego szczeliwa, co daje instalatoro-

wi oszcz dno  czasu. Po czenie powstaje 

bezpo rednio poprzez wkr cenie gwintu 

zewn trznego w wewn trzny. Dodatkowy 

plus takiego po czenia to estetyczny wygl d

– adne szczeliwo nie wystaje na zewn trz, 

nie ma równie  konieczno ci u ywania past 

uszczelniaj cych – dzi ki temu takie po -

czenie jest solidne i czyste.

Zawory grzejnikowe tego typu mo na prze-

zbroi  z zaworu regulacyjnego na odcina-

j cy. Jego budowa zapewnia kilkustopnio-

we zabezpieczenie przed przeciekami na 

grzybku i trzpieniu. atwo  rozkr cenia 

zaworu daje mo liwo  szybkiej wymiany 

pier cieni uszczelniaj cych po ich wyeks-

ploatowaniu.

P.P.U.H. PERFEXIM LTD, Sp. z o.o., 

ul. Samotna 2, 61-441 Pozna

tel. 61 830 20 17, 61 830 23 06

www.perfexim.com.pl
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