
Алуминиевите радиатори 



Алуминиевите радиатори POL се проивеждат в най-съвременен 
европейски завод на FERROLI GROUP. Производственото оборудване е на 
водещи европейски производители. При разработката на радиаторите 
са отчетени всички съвременни изисквания, и са използвани  водещите 
постижения в тази сфера. Особено внимание е отделено на въпросите 
за ефективността, надеждността и конкурентността на продукцията 
при съблюдаване на високо ниво на качеството.
Ефективността на алуминиевите радиатори POL е гарантирана от 
следните конструктивни особености:
• повишено топлоотдаване благидарение на високата излъчваща 

способност и увеличената площ на конвекторните пластини
• специалната алуминиева сплав с понижена топлинна инертност – 

максималната температура на радиатора се достига за минимално 
време.

Алуминиевите радиатори POL се отличават с изключителна 
надеждност и продължителен срок на експлоатация.
• Радиаторите преминават щателен контрол на качеството в 

съответствие на Европейската норматива EN442. В това число 
100% от радиаторите преминават хидравлични изпитвания. 
Тези мерки гарантират съответствие между техническите 
характеристики на изделията и проектните данни.

• Радиаторите се съсроят от лети алуминиеви секции, изработени 
от висококачествена алуминиева сплав (AlSi9Cu EN АВ-46100)  по 
технологията леене под налягане в съответствие нормативата 

UNU EN 1676. Радиаторите са събрани посредством стоманени 
нипели, които са  със специално антикорозионно покритие по 
вътрешната повърхност.

• Простванството между секциите е херметизирано посредством 
уплътнители устойчиви към въздействието на топлоносителя.

Боядисването на радиаторите се извършва след щателно почистване 
и обработка на повърхностите.Първоначално се боядисват по метода 
анафореза при температура 150ºС. Следващият етап е нанасянето на 
прахов емайл и полимеризация при температура 180ºС.
Този метод на боядисване обезпечава не само превъзходният вид ,но и 
защита на покритието. Точността и равномерността на боядисването 
също подлежи на щателен контрол.
Дизайнът на радиаторите POL е разработен да оговори на повишените 
изисквания към външният вид и компактността, което позволява 
използването им и в най-изисканият интероиор. 
Радиаторите FERROLI  са надеждно опаковани в защитно фолио и 
картонени опаковки.
Параметри на водата-топлоносител:
• Киселинност (Рн) на водата не по-малко от 7 и не повече от 8;
• Скорост на входящата вода 0,6 м/сек;
• Съдържание на желязо Fe<0.5mg/Kg, Съдържание на мед Cu<0.1mg/

Kg.
Работно налягане 10 бара.
Тестово налягане 13 бара.

Препоръчителни варианти на свързване
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Модел POL.3 350 POL.5 500 POL.6 600 POL.7 700 POL.8 800

Дълбочина,мм 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0

Височина,мм 431.5 581.5 681.5 781.5 881.5

Междуосие на тапите, мм 350 500 600 700 800

Широчина,мм 80 80 80 80 80

Присъединителен диаметър, цола 1 1 1 1 1

Обем на съдържащата се вода ,литри 0.31 0.37 0.44 0.49 0.53

Маса,кг. 1.0 1.4 1.5 1.8 2.0

Експонента n 1.2927 1.3096 1.3220 1.3343 1.3466

Константа Km 0.5615 0.6913 0.7605 0.8192 0.8679

Топлинна мощност 75/65/20, W/елемент 88 116 134 152 168

Стойностите за топлинната мощност са получени от уравнвнието Ф=Km .ΔTn съгласно EN 442

  1-Обезвъздушител;2-Тапа; 3-Подаване на топлоносителя; 4- Изход на топлоносителя      


