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Calitate

Pentru a asigura cel mai înalt nivel de calitate, fiecare ra-
diator panou oţel parcurge un proces de inspecţie în patru 
etape şi este testat în mod riguros, în conformitate cu cel 
mai recent standard european de producţie pentru radia-
toare, EN442.
Fabrica şi procesul de producţie a radiatoarelor panou oţel 
are acreditări ISO 9001: 208, ISO 14001: 2004, ISO18001: 
2007, iar radiatoarele sunt produse în conformitate cu 
standardele internaţionale CE, EN 442 şi DIN.



6 tipuri diferite: P – PP – PK – PKP –- PKKP – PKKPKP
5 înălţimi diferite:300 – 400 – 500 – 600 – 900 mm
22 de lungimi diferite, de la 400 mm la 3000 mm, în paşi de 100 mm
Radiatoarele panou oţel sunt produse din rolă de folie de oţel de înaltă calitate, 
în conformitate cu normele de calitate DIN 7612 şi cu standardul EN 10130
Grosimea tablei de oţel este de 1,15 mm
Grosimea tablei aletelor este de 0,30 – 0,35 mm
Design modern  al canalului înclinat pentru apă cu lăţime de 33,3 mm
Presiune maximă de funcţionare de 10 bar
Presiune de testare de 13 bar
Temperatură maximă de funcţionare de 110°C
Eficienţă crescută şi utilizare de lungă durată
Kituri de instalare (console, dop şi aerisitor)
10 ani garanţie
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Procesul de vopsire

Radiatoarele sunt vopsite folo-
sindu-se un procedeu modern, cu 
vopseaua de culoare RAL 9016, 
creată special pentru a proteja 
mediul înconjurător.

Radiatoarele panou oţel trec 
printr-un proces de tratare a su-
prafeţei cu mai multe etape, in-
clusiv degresare prin imersiune, 
degresare prin pulverizare, aco-
perire cu strat protector de fosfat 
de fier şi decapare fără crom. În 
combinaţie cu stratul protector de 
bază, stratul de fosfat oferă pro-
tecţie excelentă la rugină. După 
tratarea suprafeţei, radiatoarele 
sunt spălate cu apă deionizată.

Procesul de vopsire este ur-
mat de aplicarea unei vopsele pe 
bază de apă, fără solvenţi, şi de 
uscare la cald, la 150°C. Pe su-
prafeţele din faţă şi din spate se 
aplică electrostatic un înveliş de 
pudră de poliester epoxidic, întă-
rit la 180°C.

Radiatoarele panou oţel sunt 
deosebit de rezistente, datorită 
ultimului înveliş protector, foarte 
rezistent la zgârieturi, umezeală 
şi acizi, în concordanţă cu stan-
dardele DIN 55900 şi EN 442.

Procesul de ambalare

Radiatoarele panou oţel sunt ambalate individual în înve-
liş cu bule de aer, iar părţile laterale sunt acoperite cu protec-
ţii de plastic pentru muchii. În cele din urmă, radiatoarele sunt 
ambalate într-o peliculă de plastic etansa. Tipul şi dimensiu-
nea sunt înscrise pe ambalaj.

În ambalajul echipamentului sunt incluse aerisiritor, dop, 
dibluri şi holşuruburi, suporţi cu profil „L“ care permit montare 
facilă (alte tipuri de suporţi sunt disponibile la cerere).

Ambalarea robustă asigură protecţie de lungă durată la 
transport şi montare.

Sistemul universal de prindere asigură utilizarea ambelor 
laterale ale radiatoarelor de tipul 20, 21, 22, 33
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Radiator cu valvă compactă
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Gama cuprinde radiatoare panou 
oţel cu conexiuni laterale standard 
cu 4 racorduri, precum şi radiatoare 
cu conexiune inferioară pentru valvă 
compactă, cu 6 racorduri. Radiatorul 
cu valvă compactă are conexiune in-
ferioară, pentru instalaţiile prin pardo-
seală, oferind astfel un aspect placut. 
Poate fi realizat astfel încât valva să 
fie amplasată în stânga sau în dreap-
ta, conform cerinţei. Valva termostati-
că este utilizată la radiatoarele panou 
cu valvă compactă pentru reglarea 
nivelului de căldură, în funcţie de tem-
peratura din cameră.
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ÎNĂLŢIME ADÂNCIMEINTERAX ÎNĂLŢIME
ALETĂ

VOLUM
APĂ MASĂ LUNGIME

ÎNĂLŢIME MASĂ LUNGIMEINTERAX ADÂNCIME ÎNĂLŢIME
ALETĂ

VOLUM
APĂ

Tabel de instalare

DISTANŢA SUPERIOARĂ ŞI INFERIOARĂ A CONSOLEI DE PANOU LĂŢIME
CONSOLĂ

INTERAX
VALVĂ COMPACTĂ

LĂŢIME
CONSOLĂÎNĂLŢIME DISTANŢĂ

CONSOLE
ÎNĂLŢIME
MONTAJ

CONFORM EN 442 – PUTERE TERMICĂ (Watt; kcal/h) INTRARE – IEŞIRE 90°C-70°C

TEMPERATURI AMBIENTALE

TIP ÎNĂLŢIME

CONFORM EN 442 – PUTERE TERMICĂ (Watt; kcal/h) INTRARE – IEŞIRE 75°C-65°C

TIP ÎNĂLŢIME

TEMPERATURI AMBIENTALE
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RADIATOARE PANOU OŢEL

Bd. Timişoara, Nr. 80, Sector 6, Bucureşti      +4021 444 07 41/42/43

radox@radox.ro 
www.radox.ro


