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 CHARAKTERYSTYKA
Estetyczne podłączenie i rodzaje
Estetyczny wygląd grzejnika to także przyłącza z boku, od dołu. Oferujemy 

modele z:

Podłączeniem bocznym TYP C – najpopularniejsze, gdyż taki sposób podłą-

czenia wymuszała instalacja centralnego ogrzewania, w której grzejniki są zasi-

lane „odnogami” z pionów grzewczych.

Podłączeniem dolnym TYP V – obecnie coraz częściej stosowanym, wykorzy-

stywanym w instalacjach, gdzie przewody zostały poprowadzone w podłodze 

lub za listwami przyściennymi. Ta wersja fabrycznie jest wyposażona we wkładkę 

zaworową Danfoss typu RA-N 013G7390. Podłączenie od dołu grzejnika umiesz-

czane jest bliżej prawej lub lewej krawędzi grzejnika, a jego budowa umożliwia 

obracanie (z wyjątkiem typu 10 i 11), czyli zmianę strony podłączenia (w innych 

przypadku należy określić stronę przyłącza w momencie zamawiania).

Podłączeniem bocznym TYP 555 (remontowy) – grzejnik przeznaczony do in-

stalacji „starego typu”, gdzie rozstaw przyłączy wynosi 500 mm.

Parametry pracy
 maksymalna temperatura wody: ≤ 95°C

 maksymalne ciśnienie wody na poziomie dolnej krawędzi grzejnika: ≤ 1MPa 

(10,0 bar).

Materiał
 stal niskowęglowa, walcowana na zimno wg normy PN-EN 442-1, odpowiada-

jąca klasie FePO1 zgodnie z normą EN 10130 oraz EN 10131.

Wykończenie – NANOCERAMIKA
 obróbka wstępna: odtłuszczanie, dwukrotne płukanie NANOCERAMIKA, płu-

kanie.

 malowanie ostateczne: elektrostatyczne powlekanie farbą poliestrową.

Zastosowanie NANOCERAMIKI Bonderite NT-1 firmy Henkel w procesie przy-

gotowania powierzchni w znaczący sposób poprawia – dzięki zastosowaniu na-

nocząsteczek – jakość powierzchni, a co za tym idzie poprawia się przyczepność 

farby oraz zwiększa się odporność antykorozyjną w wyniku wytworzenia cien-

kiej, zwartej oraz równomiernej nieorganicznej powłoki, która jest bardziej od-

porna na pękanie i łuszczenie w stosunku do powłok fosforanowych. 

Firma udziela 10-cio letniej gwarancji na grzejniki PERFEKT, które eksploatowa-

ne są w systemach c.o., zgodnie z odpowiadającymi wytycznymi stosowania 

grzejników stalowych, w szczególności: hermetycznych, napełnionych właści-

wej jakości wodą, dobrze odpowietrzonych. Nie dopuszcza się montażu w po-

mieszczeniach o dużej koncentracji wilgoci i substancji agresywnych.

Każdy grzejnik przechodzi rygorystyczne badania szczelności pod ciśnieniem 

13 bar i wykazuje 100% szczelności. Stąd też pewność producenta – PERFEXIM 

Ltd. co do trwałości swoich wyrobów i gwarancja 10 LAT. Podstawowym kolo-

rem jest biały z wysokim połyskiem RAL 9003. Zwracamy uwagę na fakt, iż za-

stosowanie farb poliestrowych nie powoduje żołknięcia grzejnika. Każdy Klient 

ma możliwość dopasowania grzejnika do wnętrza dzięki możliwości wyboru 

barwy z palety kolorów RAL.

Oprócz grzejników stalowych oferujemy  również szeroką paletę grzejników 

aluminiowych między innymi włoskiej firmy Industrie Pasotti oraz pod mar-

ką Perfekt System.

Dla każdego instalatora liczy się czas montażu urządzeń i pewność zastosowa-

nych rozwiązań. Dlatego ważne jest stosowanie oryginalnych systemowych 

akcesoriów. Do grzejników płytowych Perfekt producent oferuje głowice ter-

mostatyczne przystosowane do maksymalnej temperatury roboczej 120°C, o za-

kresie nastaw w zależności od modelu, od 0 do 28 lub 30°C. Głowice posiadają 

zabezpieczenie przed zamarzaniem.

Dodatkowym nowym artykułem są zawory samouszczelniające. Zastosowana 

uszczelka kształtowa pozwala uszczelnić połączenie bez używania dodatkowe-

go szczeliwa, co daje Instalatorowi oszczędność czasu. Połączenie powstaje bez-

pośrednio poprzez wkręcenie gwintu zewnętrznego w wewnętrzny. Tego typu 

zawory można przezbroić z zaworu regulacyjnego na odcinający. Dodatkowo 

zawory posiadają blokadę grzybka przed nieumyślnym wykręceniem.
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