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Ştiţi că NOI IUBIM ÎNCĂL-
ZIREA. V-am reamin-

tit acest lucru de câte ori am avut 
ocazia şi o demonstrăm zi de zi 
prin radiatoarele Purmo pe care le 
distribuim şi cu sprijinul Dumnea-
voastră. Un alt plus al companiei 
Rettig este şi diversitatea produ-
selor noastre. Radiatoarele Purmo 
sunt prin defi niţie mai mult decât 
nişte simple radiatoare. Ambianţa, 
atmosfera, estetica spaţiului pen-
tru care sunt gândite şi executate 
radiatoarele Purmo vin să comple-
teze fi abilitatea, calitatea materia-
lelor şi a execuţiei, durabilitatea şi 
garanţia de 10 ani pe care o oferim 
pentru produsele noastre.

În acest număr al revistei vă 
prezentăm încă un model de ra-

diator care se bucură de mare succes peste tot în 
lume, dar deja şi în România: radiatorul FARO H şi 
FARO V.

Puteri termice ale radiatoarelor
Puterile termice ale radiatoarelor Purmo au fost 

defi nite conform PN-EN 442 pe baza măsurătorilor 
de laborator.

Ca parametri de referinţă au fost adoptate tempe-
raturile 75/65/20°C.

Puterea termică a radiatoarelor pentru alţi 
parametri pot fi calculate conform formulei de 
mai jos:

în care:
φ - puterea termică a radiatorului [W]

Radiatoarele decorative: 
Faro H şi Faro V

Faro H Faro V

placa frontală profi lată - -

placa frontală plană X X

presiunea maximă de lucru [bar] 6 6

racordare inferioară+superior-fi let interior GW1/2” 2 4+2

racordare inferioară la mijloc-fi let interior GW1/2” - X

dispozitiv de fi xare-în dotare X X

protecţii laterale X X

protecţie superioară X -

robinet termostatic înglobat X -

racord median - X

Faro V

Radiator decorativ vertical cu panoul frontal profi lat cu fi nisare fi nă a mu-
chiilor şi cu protecţii laterale.

Racorduri: 6 x G ½“ »
Presiunea de lucru: 6 bari »
Temperatura maximă: 99 ºC »
Presiunea de probă: 8 bari »
Culoare: albă RAL 9016, alte culori din paletă la comandă »
Posibilităţi multiple de montaj (median de jos sau sus, lateral de jos sau sus) »
Accesorii: dispozitiv de fi xare, dop, ventil de aerisire în dotare. »

Pe lângă calitatea şi profe-
sionalismul care deja reprezin-
tă garanţii stabilite între noi şi 
partenerii noştri, ne bucurăm 
să vă putem oferi şi o gamă va-
riată de produse deosebite.

Vă invităm să solicitaţi infor-
maţii despre produsele noas-
tre echipei Purmo şi să ne vi-
zitaţi şi pe site-ul companiei: 
www.purmo.ro.

Vă salutăm călduros, 
Echipa PURMO

Tünde Sándor
Managing Director

φ
n
 - puterea termică a radiatorului defi nită pe baza 

măsurătorilor conform PN-EN 442 [W]
Δt - diferenţa logaritmică a temperaturilor [K]
Δt

 n
 - diferenţa logaritmică a temperaturilor 49,833 

[K] calculată pentru temperaturile de referinţă 
75/65/20ºC
n - coefi cientul caracteristic pentru tipul dat de ra-
diator

Diferenţa logaritmică a temperaturilor se calcu-
lează cu formula:

în care:
t

2
 - temperatura apei de alimentare a radiatorului [ºC]

t
p
 - temperatura de ieşire a apei din radiator [ºC]

t
i
 - temperatura în interiorul încăperii [ºC]

Faro H

Radiator decorativ orizontal cu panoul frontal pro-
fi lat cu fi nisare fi nă a muchiilor şi cu placa superioară 
proiectată într-un stil unic.

Racorduri: 2 x G ½“ jos la dreapta (stânga la co- »
mandă)
Presiunea de lucru: 6 bari »
Temperatura maximă: 99°C »
Presiunea de probă: 8 bari »
Culoare: albă RAL 9016, alte culori din paletă la co- »
mandă
Montaj pe console: radiatorul fără cârlige pe pa- »
noul din spate
Accesorii: radiatorul dotat cu 2 console Monclac  »
cu dibluri şi şuruburi, robinet termostatat încor-
porat (la dreapta) şi ventil de aerisire (la stânga)
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Ştiţi că NOI IUBIM ÎNCĂL-
ZIREA. V-am reamin-

tit acest lucru de câte ori am avut 
ocazia şi o demonstrăm zi de zi 
prin radiatoarele Purmo pe care le 
distribuim şi cu sprijinul Dumnea-
voastră. Un alt plus al companiei 
Rettig este şi diversitatea produ-
selor noastre. Radiatoarele Purmo 
sunt prin defi niţie mai mult decât 
nişte simple radiatoare. Ambianţa, 
atmosfera, estetica spaţiului pen-
tru care sunt gândite şi executate 
radiatoarele Purmo vin să comple-
teze fi abilitatea, calitatea materia-
lelor şi a execuţiei, durabilitatea şi 
garanţia de 10 ani pe care o oferim 
pentru produsele noastre.

În acest număr al revistei vă 
prezentăm încă un model de ra-

diator care se bucură de mare succes peste tot în 
lume, dar deja şi în România: radiatorul FARO H şi 
FARO V.

Puteri termice ale radiatoarelor
Puterile termice ale radiatoarelor Purmo au fost 

defi nite conform PN-EN 442 pe baza măsurătorilor 
de laborator.

Ca parametri de referinţă au fost adoptate tempe-
raturile 75/65/20°C.

Puterea termică a radiatoarelor pentru alţi 
parametri pot fi calculate conform formulei de 
mai jos:

în care:
φ - puterea termică a radiatorului [W]

Radiatoarele decorative: 
Faro H şi Faro V

Faro H Faro V

placa frontală profi lată - -

placa frontală plană X X

presiunea maximă de lucru [bar] 6 6

racordare inferioară+superior-fi let interior GW1/2” 2 4+2

racordare inferioară la mijloc-fi let interior GW1/2” - X

dispozitiv de fi xare-în dotare X X

protecţii laterale X X

protecţie superioară X -

robinet termostatic înglobat X -

racord median - X

Faro V

Radiator decorativ vertical cu panoul frontal profi lat cu fi nisare fi nă a mu-
chiilor şi cu protecţii laterale.

Racorduri: 6 x G ½“ »
Presiunea de lucru: 6 bari »
Temperatura maximă: 99 ºC »
Presiunea de probă: 8 bari »
Culoare: albă RAL 9016, alte culori din paletă la comandă »
Posibilităţi multiple de montaj (median de jos sau sus, lateral de jos sau sus) »
Accesorii: dispozitiv de fi xare, dop, ventil de aerisire în dotare. »

Pe lângă calitatea şi profe-
sionalismul care deja reprezin-
tă garanţii stabilite între noi şi 
partenerii noştri, ne bucurăm 
să vă putem oferi şi o gamă va-
riată de produse deosebite.

Vă invităm să solicitaţi infor-
maţii despre produsele noas-
tre echipei Purmo şi să ne vi-
zitaţi şi pe site-ul companiei: 
www.purmo.ro.

Vă salutăm călduros, 
Echipa PURMO

Tünde Sándor
Managing Director

φ
n
 - puterea termică a radiatorului defi nită pe baza 

măsurătorilor conform PN-EN 442 [W]
Δt - diferenţa logaritmică a temperaturilor [K]
Δt

 n
 - diferenţa logaritmică a temperaturilor 49,833 

[K] calculată pentru temperaturile de referinţă 
75/65/20ºC
n - coefi cientul caracteristic pentru tipul dat de ra-
diator

Diferenţa logaritmică a temperaturilor se calcu-
lează cu formula:

în care:
t

2
 - temperatura apei de alimentare a radiatorului [ºC]

t
p
 - temperatura de ieşire a apei din radiator [ºC]

t
i
 - temperatura în interiorul încăperii [ºC]

Faro H

Radiator decorativ orizontal cu panoul frontal pro-
fi lat cu fi nisare fi nă a muchiilor şi cu placa superioară 
proiectată într-un stil unic.

Racorduri: 2 x G ½“ jos la dreapta (stânga la co- »
mandă)
Presiunea de lucru: 6 bari »
Temperatura maximă: 99°C »
Presiunea de probă: 8 bari »
Culoare: albă RAL 9016, alte culori din paletă la co- »
mandă
Montaj pe console: radiatorul fără cârlige pe pa- »
noul din spate
Accesorii: radiatorul dotat cu 2 console Monclac  »
cu dibluri şi şuruburi, robinet termostatat încor-
porat (la dreapta) şi ventil de aerisire (la stânga)
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