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Принцип на функциониране на конвекторите LICON
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r a d i á t o r y p r o  ž i v o t

Излъчването на топлина към стаята става в топлообменника на т. нар. панел 
(екран?), с който е снабдено всяко отоплително тяло на фирма LICON. Панелът се 
състои от медна тръбичка и прикрепени с пресоване към нея алуминиеви ламели, 
на които е придадена уникална вълнообразна форма, благодарение на която 
топлината се предава по-добре към помещението. 
Когато отоплението действа, чрез преминаването на топла вода през 
топлообменника се загрява тръбата, тя предава топлината на ламелите, които 
започват да нагряват околния въздух. Загретият въздух се издига нагоре и на 
освободеното от него място се засмуква студен въздух. Така се получава „коминен” 
ефект или конвекторно струене в отоплителното тяло
Избрани типове конвектори могат да бъдат използвани и за допълнително 
охлаждане. Принципът на функциониране е подобен, но вместо топла вода през 
топлообменника тече охлаждащ агент (среда, носител, медиум, флуид?), който след 
това през панела охлажда околния въздух. 
Конвекторите LICON работят на принципа на естествената или принудителната 
конвекция. При принудителната конвекция отоплителните тела са снабдени с 
вграден електрически вентилатор. Така е осигурено протичането на по-голям обем 
въздух през панела и по-голяма отоплителна мощност на конвектора.
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По-бързо затопляне на помещението
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ТРАДИЦИОНЕН РАДИАТОР КОНВЕКТОР LICON

По-малък обем  вода

9,0 L 1,5 L

ТРАДИЦИОНЕН РАДИАТОР КОНВЕКТОР LICON

ПЛЮСОВЕ  И  ПРЕИМУЩЕСТВА  НА КОНВЕКТОРИТЕ LICON

По-малка консумация на енергия

1,63
kWh

0,143
kWh

ТРАДИЦИОНЕН РАДИАТОР КОНВЕКТОР LICON

По-малък 
обем вода

По-малка консумация
на енергия

По-бързо 
затопляне

Знаете ли, че нашият опит показва, че в 
една средна еднофамилна къща, 
оборудвана с конвектори LICON, в 
отоплителната система няма повече от 70 
л вода? Водата за отоплението протича 
само в тръбите на топлообменника, а не в 
цели радиатор, както е при класическите 
радиатори. Вж. илюстрацията от другата 
страна в „Принцип на функциониране на 
конвекторите”.

Знаете ли, че конвекторите  LICON имат с 
90% по-малък воден обем от 
традиционните радиатори? Благодарение 
на това ще спестите значително 
количество енергия, нужна за нагряване 
на предназначената за отопление вода. В 
една стандартна еднофамилна къща тази 
икономия може да възлезе на няколко 
хиляди крони отоплителен сезон.

Знаете ли, че благодарение на много 
ниското съдържание на вода в 
конвекторите LICON тяхното загряване до 
желаната температура става много 
по-бързо, отколкото при обичайните 
типове радиатори или при подово 
отопление? И по този начин затоплянето 
на помещението до желаната температура 
се постига значително по-бързо. Така 
конвекторите могат много по-гъвкаво, 
бързо и точно да реагират на желаните 
промени в температурите в отопляваното 
помещение.
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По-малка маса

49 Kg 16 Kg

ТРАДИЦИОНЕН РАДИАТОР КОНВЕКТОР LICON

Безопасна топлина

90°C!
?

ТРАДИЦИОНЕН РАДИАТОР КОНВЕКТОР LICON

40°C

 

Топлинен комфорт

ТРАДИЦИОНЕН РАДИАТОР КОНВЕКТОР LICON
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Топлинен комфорт

Безопасна топлина

По-малка маса

Знаете ли, че конвекторите използват за 
затопляне на помещението струенето на 
въздуха, а не топлинно излъчване, както е 
при традиционните радиатори или при 
подовото отопление? Така въздухът, 
излизащ от конвекторите, циркулира 
естествено из помещението и 
температурните разлики в цялото 
помещение са минимални. Така в 
помещението се създава по-приятна и 
естествена за човека среда.

Знаете ли, че Вие и вашето дете никога не 
можете да се изгорите при допир с 
външното покритие на конвектора, дори 
ако вътре в конвектора струи вода с 
температура до 80°С? Благодарение на 
начина на предаване на топлината към 
помещението външното покритие се 
загрява най-много до 42°С. Следователно 
няма опасност да се изгорите, нито да се 
повредят разположените в близост 
мебели при по-продължителен контакт – 
затова конвекторите са подходящи за 
училища, детски градини, обитавани 

Знаете ли, че конструкцията на 
конвектора LICON е много лека и затова 
разполагането му в интериора е много 
лесно? Не само ще си спестите излишно 
напрежение при манипулирането с него, 
но и няма нужда пространството за 
разполагане на конвектора да бъде 
специално подготвяно или укрепвано, 
дори не и с гипсокартонени материали.



подов конвекторLicon PK

скамейков конвекторLicon OL

дълбочини 9, 11, 15, 19, 30, 45 cm
широчини 16, 20, 28, 42 cm
дължини 80 až 300 cm
мощности od 97 do 4095 W
максимално работно налягане 1,2 MPa
максимална работна температура 110°C
свързващ винт с резба вътрешен  G 1/2“
изпълнение на ваната поцинкована ст., неръждаема ст.
покривни решетки алуминий, неръждаема ст., дърво

Спецификация

височина на корпуса на скамейката 9, 15, 30, 45, 60 cm
широчини 18, 24 cm

дължини
80, 100, 120, 140, 160, 180, 200,
220, 240, 260, 280, 300 cm

мощности od 473 do 4733 W
максимално работно налягане 1,2 MPa
максимална работна температура 110 °C
максимална темп. на повърхността 40 °C
свързващ винт с резба вътрешен G 1/2”
изпълнение на ваната поцинкована ст., неръждаема ст. 
начин на свързване долно – препоръчително, странично

Спецификация

Конвекторът Licon РК е предназначен за монтиране в пода, особено на 
места, които не позволяват разполагане на по-високи отоплителни тела, 
например до френски прозорци, преходи към зимни градини, входове 
към зали, изходи и т. н., и то както в обществени сгради (магазини, 
административни сгради и т. н.), така и в еднофамилни къщи. Различните 
цветови варианти пък правят тези конвектори подходящи за каквито и 
да било интериори.

Отоплителните скамейки Licon OL ще намерят приложение в места под 
снижен парапет, до остъклени повърхности и т. н. Широката скала 
модификации и мощности позволява те да бъдат разположени в какъвто 
и да било тип помещение, без това да наруши компактността на 
помещението. Тази продуктова серия не е предназначена за седене, 
обозначението „скамейка” се използва само за обозначаване на 
външния вид на продукта. Скамейките на Licon OL намират приложение 
в интериорите не само заради техническите си параметри, но и заради 
външния си изглед.



скамейков конвектор с плочаLicon OL/D

настенен радиаторLicon OK

височина на корпуса на скамейката 29 cm
широчина 26 cm
дължини 100, 120, 140, 160, 180, 200 cm
мощности od 1369 do 2902 W
максимално работно налягане 1,2 MPa
максимална работна температура 110 °C
максимална темп. на повърхността 40 °C
свързващ винт с резба vnitřní G 1/2”
начин на свързване долно – препоръчително, странично

изпълнение на покривната плоча
имитация на камък (Teraco), 
дърво – бук, дъб

изпълнение на ваната поцинкована ст., неръждаема стомана 

Спецификация

дълбочини 9, 15 cm
височини 45, 60 cm

дължини
40, 60, 80, 100, 120, 140, 
160, 180, 200 cm

мощности od 266 do 2735 W
максимално работно налягане 1,2 MPa
максимална работна температура 110 °C
максимална темп. на повърхността 40 °C
свързващ винт с резба вътрешен G 1/2“
изпълнение на обшивката поцинкована ст., неръждаема ст. 
начин на свързване странично, долно

Спецификация

Конвекторът Licon OL/D е проектиран като скамейка за помещения, 
предназначени за почивка. Скамейката е снабдена с покриваща плоча 
(внимание, плочата трябва да се поръча отделно), която без проблеми 
понася статистическо натоварване и е подходяща и за седене. След 
полагането върху конвектора плочите се фиксират към конструкцията 
на конвектора. Конвекторът Licon OL/D може да се постави например в 
зали или зимни градини. Ако ще се поставя до басейн, препоръчваме да 
се поръча вариантът изцяло от неръждаема стомана, т. нар. „басейнова 
модификация”, лакиран в стандартен бял цвят с оттенък по RAL 9010.

Настенните конвектори Licon ОК са традиционни настенни радиатори с 
дълга история, използвани в битови и търговски помещения. Техният 
модерен дизайн, лесното монтиране и икономична работа са причина 
да бъдат много харесвани от нашите клиенти. Благодарение на 
уникалното решение на използвания топлообменник достигат 
по-високи мощности  и при малки размери на радиатора. Голямо 
преимущество на настенните конвектори ОК е много ниската 
температура на повърхността, максимум 40°С, и няма излъчване на 
топлина към стената.



топлообменникиLicon OR

настенен радиатор 
с керамична облицовка Licon OK/C

hloubka 16 cm
широчина 54 cm
дължини 77, 97, 117 cm
мощности max. 3055 W
максимално работно налягане 1,2 MPa
максимална работна температура 110°C
свързващ винт с резба вътрешен G 1/2“

работно напрежение на вентилаторите
макс. 14 V DC / за свързване трябва да
има на досегаемо разстояние 230 V

шумност – акустично налягане 
на разстояние 1 м от източника 

обичаен режим на работа макс. 21dB 
Turbo max. 31 dB

Спецификация

височина на радиатора 5 a 11 cm
широчина 6, 12, 18 cm
дължини 80 až 300 cm
мощности od 1369 do 2902 W
максимално работно налягане 1,2 MPa
максимална работна температура 110 °C
максимална темп. на повърхността 40 °C
свързващ винт с резба вътрешен G 1/2”

ефективност
според височината на покритието на топло-
обменника. Вж. таблиците на мощностите и на 
корективните коефициенти при различна
височина на кутията (шкафа?)

Спецификация

„Сърцето” на всички конвектори Licon е именно отоплителният панел 
Licon OR. Но приложението му е много по-широко. Подходящ е за 
индивидуално инсталиране, най-вече на места, където се изисква 
компактност на интериора по отгношение на използваните материали. 
При спазване на определени условия е възможно отоплителните 
панели Licon OR да се покрият едва ли не с всеки възможен материал с 
цел хармоничното им вписване в пространството.

LICON OК/С CERAMIC е уникален конвектор с облицовка, изпълнена от 
керамични плочки. Става въпрос за интелигентно отоплително тяло, 
предназначено за помещения, където има високи изисквания за 
оригинален, нетрадиционен дизайн. LICON OК/С CERAMIC съдържа 
технически отлично разработена система за предаване на топлина към 
помещението. Като се почне с новото устройство на Al/Cu 
топлообменника и най-вече на системата за регулиране Low noice на 
аксиалните вентилатори – при непрекъсната работа само 21,4 dB. 
Потребителят може да настройва изискваната температура в 
помещението направо върху отоплителното тяло. Ако трябва да се 
управляват повече радиатори в едно помещение, един се определя за 
главен и той управлява останалите; възможно е също цялата система да 
се да се свърже с програмируем термостат Siemens REA 23M. За 
краткотрайно увеличаване на мощността. OК/С CERAMIC е снабден с 
функция Тurbo – при нея за 10 минути се увеличават оборотите на 
вентилатора, а оттам – и на мощността приблизително с 20%. Системата 
преценява температурата на водата за отопление, въздуха в 
помещението и съобразно това се подбира оптимална крива на 
мощността.
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Ново  поколение конвектори
с принудителна оптимизирана    конвекция

ОТГОВОРЪТ НА ФИРМА „LICON” НА НОВИТЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ОБЛАСТТА НА ТОПЛОПРОВОДИМИТЕ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ

C O N V E C T I O N
O P T I M I Z E D

3 НАЙ-ВАЖНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗБОРА НА КОНВЕКТОРИ LICON ОТ НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ

C O N V E C T I O N
O P T I M I Z E D

НАЙ-ИКОНОМИЧНИТЕ ДВИГАТЕЛИ
В ПАЗАРНИЯ СЕКТОР НА ПОДОВИТЕ
    ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ 

ПЪРВОКЛАСНА
ОТОПЛИТЕЛНА
ЕФЕКТИВНОСТ

МНОГО НИСКО НИВО НА 
 АКУСТИЧНО НАЛЯГАНЕ

МНОГО НИСКО
АКУСТИЧНО НАЛЯГАНЕ
(МНОГО ТИХА РАБОТА)

НОВА МАРКА

ПЪРВОКЛАСНА 
ОТОПЛИТЕЛНА 
ЕФЕКТИВНОСТ

ЕНЕРГИЙНО 
НАЙ-ИКОНОМИЧНИТЕ 
ДВИГАТЕЛИ В ПАЗАРНИЯ СЕКТОР
НА ПОДОВИТЕ КОНВЕКТОРИ

По-подробна информация за изделията с естествена конвекция
ще откриете в каталога на продуктите ни за 2010 г.

Разбира се, пълна информация ще намерите в сайта  

www.licon.cz 

jedinečná  technologie vytápění

Katalog
2010

C O N V E C T I O N
O P T I M I Z E D
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ТЕХНИЧЕСКА
ПРОМЯНА 

ПОЛЗА 
ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

икономисващи енергия
двигатели 

значителна икономия на
енергия, до 93%, 
най-икономичните
двигатели в съответния
пазарен сектор 

C O N V E C T I O N
O P T I M I Z E D

много тихи мотори и други
антишумови елементи

намаляване на шума
най-малко с 23% и много
тиха работа

оптимизирана скорост
на вентилатора

максимална отоплителна
ефективност в какъвто и да
било отоплителен режим
при минимален шум 

варираща система за 
управление за всички 
видове строежи 

адаптивност към различни
индивидуални нужди на 
потребителите

серийно свързване на 
вентилаторите и странично
разполагане на двигателите 

повишаване на 
ефективността и по-високи
отоплителни мощности

подобрена модификация
на топлообменниците

по-големи отоплителни
мощности

система с блокови снадки 
(тип „Лего”) за монтаж и
демонтаж на вентилаторите
и моторите на модули

по-удобно, по-бързо и 
по-евтино манипулиране

разширено предлагане 
на аксесоари по избор

универсално приложение,
модификация, готова за
моментално инсталиране

=

=

=

=

=

=

=

=



подов конвектор с вентилатор 
и оптимизирана конвекцияLicon PKOC

подов конвектор с вентилатор 
и оптимизирана конвекция Licon PKIOC

дълбочини 7.5, 9, 11 cm

широчини 28, 42 cm

дължини 80, 120, 160, 200, 240, 280 cm

мощности od 415 do 6049 W

максимално работно налягане 1,2 MPa

максимална работна температура 110°C

свързващ винт с резба вътрешен G 1/2“

изпълнение на ваната стомана, неръждаема ст. 1.4400 

работно напрежение на вентилаторите макс. 12V DC

покривни решетки алуминий, неръждаема стомана, дърво

Спецификация

дълбочина 13 cm

широчина 28 cm

дължини 120, 200, 300 cm

отоплителни мощности макс.6044 W

охладителни мощности макс. 1258 W

максимално работно налягане 1,2 MPa

максимална работна температура 110°C

свързващ винт с резба вътрешен G 1/2“

изпълнение на ваната стомана, неръждаема 1.4400 

работно напрежение на вентилаторите макс. 12V DC

покривни решетки алуминий, неръждаема стомана, дърво

Спецификация

 

C O N V E C T I O N
O P T I M I Z E D

C O N V E C T I O N
O P T I M I Z E D

Там, където мощността на естествената конвекция на подовите 
конвектори Licon РК не достига, трябва да се избере по-ефективен 
източник на топлина. За тази цел е проектиран подов конвектор с 
тангенциален вентилатор и оптимизирана конвекция Licon РКОС. 
Конвекторът Licon РКОС разширява приложението на подовите 
конвектори и за помещения с по-високи температурни загуби. 
Скоростта на оборотите на вентилатора може да се променя плавно 
според моментната температура на помещението и така конвекторът 
Licon РКОС може да реагира гъвкаво на температурните изисквания.

РКIОС – подов конвектор служи за отопляване или охлаждане на 
помещение и е проектиран за 2-тръбни отоплителни системи. За целта е 
използвана изцяло нова конструкция Al/Cu на топлообменника, 
оптимално проектирана за отопляване, но и за охлаждане. Смяната на 
отоплителния агент (среда, флуид?) с охлаждащ и обратното може да се 
реши с използване на трипътен вентил. Ето защо при ниска строителна 
дълбочина конвекторът има отлична топлинна и охлаждаща 
ефективност, тествана от изпитателната лаборатория HLK Щутгарт. 



подов конвектор с вентилатор 
и оптимизирана конвекцияLicon PKWOC

дълбочина 13 cm

широчина 34 cm

дължини 120, 200, 300 cm

отоплителни мощности макс. 6368 W

охладителни мощности макс.901 W

максимално работно налягане 1,2 MPa

максимална работна температура 110°C

свързващ винт с резба вътрешен G 1/2“

изпълнение на ваната стомана, неръждаема ст. 1.4400 

работно напрежение на вентилаторите макс.12V DC

покривни решетки алуминий, неръждаема стомана, дърво

Спецификация C O N V E C T I O N
O P T I M I Z E D

moderní výrobní závod v Liberci

Společnost Licon sídlí v novém 
moderním výrobním závodu v 
průmyslové zóně Sever v Liberci.

Výrobní závod disponuje 2400 m 2 výrobní plochy a 1000 m 2 skladovací plochy. 
Nový objekt tak nejen perfektně slouží k výrobě kvalitních, moderních a funkčních 
radiátorů, ale zároveň �rmu důstojně reprezentuje svým moderním vzhledem, 
vnitřním uspořádáním a dobrou dostupností. Díky tomu máme veškeré potřebné 
zázemí pro další rozvoj a růst společnosti.
Výroba otopných těles Licon probíhá za použití nejmodernějších výrobních tech-
nologií. Většina výrobních operací je realizována na CNC strojích. Povrchová úprava 
je prováděna práškovými epoxypolyesterovými laky na ekologicky šetrné lince. Tech-
nologická úroveň výroby je prioritou stejně jako kvalita výrobků. V roce 2009 jsme 
investovali  do modernizace strojního parku téměř 10 miliónů Kč. 
Nyní se společnost LICON prezentuje jako konsolidovaná společnost s moderní 
výrobní technologií a progresivní obchodní politikou podpořenou systémem řízení 
jakosti ISO 9001:2008. Konvektory LICON jsou prodávány ve více než 25 zemích 
Evropy a Asie a podíl exportu na celkovém prodeji je nadpoloviční. 

РКWОС – друг вариант на подов конвектор с охлаждащ ефект. 
Четиритръбният топлообменник служи за отопляване и за охлаждане 
на помещението. Конвекторът е предназначен за свързване към 
четиритръбна система с един отоплителен и един охлаждащ контур. Ето 
защо не се налага да се решава конструктивно смяната на отопляващия 
агент с охлаждащ. За целта е използвана изцяло нова конструкция Al/Cu 
на топлообменника, оптимално проектирана за отопляване, но и за 
охлаждане. Ето защо при ниска строителна дълбочина конвекторът има 
отлична топлинна и охлаждаща ефективност, тествана от изпитателната 
лаборатория HLK Щутгарт.



Адрес:

ФИДОКС ЕООД

Никола Вапцаров 6

1000, Софиа

tel.: +359 884 989 864
fax: +359 2/974 40 06
e-mail: info@�doks.bg
www.radiatori.bg
www.�doks.bg

Без усилие е по-добре

Спестявайте комфортно

Мислете екологично

C.1390-CPD-0026/05/P

ПО-МАЛЪК 
ОБЕМ ВОДА

  ПО-НИСКА 
КОНСУМАЦИЯ
  НА ЕНЕРГИЯ

ПО-НИСКА 
    МАСА

Знаете ли, че благодарение на модерната 
конструкция на конвекторите Licon домът Ви 
ще бъде отопляван по-бързо и само тогава, 
когато това е необходимо? Следователно не 
само ще спестите от консумирана енергия 
(газ, електричество и т. н.), но ще щадите и 
околната среда.

Знаете ли, че благодарение на много ниския 
обем вода в конвекторите LICON сеа 
нуждаете от много по-малко енергия, за да 
започне вашата отоплителна система да 
грее? Следователно не само ще спестите от 
консумирана енергия (газ, електричество и т. 
н.), а и същевременно домът ви ще бъде 
затоплен равномерно и комфортно.

Знаете ли, че конструкцията на 
конвекторите LICON е много лека и затова 
разполагането им в интериора е съвсем 
лесно? Следователно не само ще спестите 
излишно напрежение при манипулирането 
с радиатора, но и не се налага 
пространството за разполагането му да 
бъде специално подготвяно, нито 
укрепвано, дори с използване на материали 
от гипсокартон. 
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