POL 6
Radiatoare din aluminiu

FI:{ TEHNIC{

POL 6

DATE GENERALE
Descriere
– Corpuri de înc[lzire din aluminiu ob\inute prin turnarea sub presiune a unui aliaj special
de aluminiu, compuse din elemente probate hidraulic la presiunea de 9 bar, individual ;i
în bloc.
– Livrate în blocuri de c]te 10 elemente, ambalate în folie de plastic ;i ulterior în cutii de
carton.
– Vopsite standard alb RAL 9010 prin anaforez[ cu pulberi epoxidice polimerizate în cuptor
la 200°C.
Caracteristici tehnice
– Presiune maxim[ de lucru 6 bar.
– Vitez[ recomandat[ de circula\ie a agentului termic 0,6 m/s.

DIMENSIUNI, RACORDURI :I MASE
POL

POL
6

H
mm

I
Φ
mm

681,5 600 1”

Masa net[
f[r[ ap[
(kg)
1,9

Con\inut Masa
de ap[ cu ap[
(kg)
(litri)
0,4
2,3

PUTEREA TERMIC{ ÎN CONDI|II NOMINALE
't = tmedie agent termic – tmedie aer
Model
POL
6

Putere termic[ Factor Exponent
fEN
n.
Watt
Watt
Δt50°C Δt60°C
133
179
-2,46
1,321

NOT{> Puterile termice pentru 't50 au fost calculate cu formula>

unde> Pd = Puterea termic[ cu
't dorit conform EN 442 (Watt)
P60 = Puterea termic[ de referin\[ la 't60°C (Watt)
'td = Saltul termic dorit (°C)
't60 = Saltul termic de 60°C
n = Exponentul saltului de temperatur[ între agentul termic ;i aer
fen = Factor normalizat
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Radiatoarele POL 6
– Cu o putere termica sporita si turnate sub presiune dintr-un aliaj special de aluminiu, au
fost proiectate in asa fel incat sa se imbunatateasca emisia termica convectiva prin
marirea aripioarelor convectoare ce se afla in legatura directa cu suprafetele in contact
cu agentul termic.
– Aliajul de aluminiu special, cu o inertie termica scazuta, reduce timpul necesar instalatiei
pentru a atinge performantele optime, ofera o rezistenta ridicata la coroziune si are o
greutate foarte mica, ceea ce faciliteaza montajul. Performantele imbunatatite si inertia
termica scazuta reduc timpul necesar instalatiei pentru a atinge parametrii optimi.
– Rezistenta sporita la coroziune face ca durata de viata a radiatoarelor POL 6 sa fie
virtual nelimitata. Fiecare radiator este acoperit cu pulberi epoxidice polimerizate la
200°C si trebuie sa treaca de o dubla proba hidro-pneumatica de presiune, intai
individual si apoi in bloc. Radiatoarele sunt supuse de asemenea unui control meticulos
al grosimii si celorlalte dimensiuni.
– Racordurile sunt de 1", permitand legarea directa a robinetelor atat in sistemele clasice,
cat si in cele monotub, eliminand necesitatea reductiilor si diminuand timpul necesar
montajului.
– Dimensiunile mai mici (posibile datorita performantelor termice imbunatatite) si linia
sobra si eleganta confera radiatoarelor POL 6 caracteristici de aspect si design care le
permit sa se integreze perfect in orice stil de amenajare a interiorului.
– Radiatoarele se livreaza ambalate in folie de plastic - pentru a proteja vopseaua - in
blocuri de 2 pana la 12 elemente, ambalate ulterior in carton rezistent, pentru o protectie
suplimentara.
– Radiatoarele POL 6 au garantie 15 ani

3

POL 6

LAMBORGHINI CALOR S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru posibilele inexactit[\i con\inute `n prezentul
manual, dac[ acestea se datoreaz[ unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezerv[m dreptul de a aduce produselor proprii
orice modificare ce reiese a fi necesar[ sau util[, f[r[ a prejudicia caracteristicile esen\iale.

