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ЕСТЕСТВЕНА КОНВЕКЦИЯ 
 

 
 

ОПЕРАЦИОНЕН ПРИНЦИП НА РАБОТА НА КОНВЕКТОРИ  

ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА И НА ПОД 

 

Конвекционните отоплителни системи използват явлението поглъщане на 

топлина от частици въздух, преминаващи през топлообменника. Разликата в 

плътностите на студения и нагрятия въздух предизвиква деликатна тяга, която 

инициира въздушния поток, който нежно тръгва от дъното към горната част на 

устройството. В помещението се създава естествена циркулация на въздуха, 

което улеснява равномерното нагряване. Правилната циркулация на въздуха в  
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случай на конвекционните радиатори се осъществява, когато въздухът отива към 

радиатора, като се засмуква от дъното и след това 

 се издига и затова минималните разстояния за разделяне винаги трябва да се 

спазват между стените и другите елементи, заобикалящи конвектора. 

Този принцип е в основата на работата на конвекционните нагреватели, които се 

характеризират с ниска маса на конвекторите, неголям малък воден капацитет и 

ниска топлинна инерция. Това прави конвекторите способни да реагират по 

подходящ начин на променящите се топлинни нужди на помещение, в сравнение 

с традиционните радиатори.  

Конвекторите се считат за най-лесните за управление, което в техния случай е под 

формата на контрол на потока на нагревателна течност през нагревателя с 

използване на термостатичен клапан.  

Подробности относно инсталацията бяха включени в ръководството за монтаж и 

поддръжка на монтиране на стена. 

 

CALIENTE LST 

 Стилен вентилаторен конвектор за стена 
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Версия Caliente LST стенен конвектор се класифицира като модул с модерен 

дизайн, който комбинира корпус, структуриран от панел, маскиращи клапи и 

решетка (която осигурява необходимия въздушен поток).  

Нагревателите могат да се произвеждат във версии с долна тръбна връзка (тип V) 

или странична тръбна връзка (тип C).  

Можете лесно да почистите и осигурите поддръжка на устройството, като 

използвате подвижен капак за достъп. 

Корпусът на уреда (който е със стандартно покритие в бяло RAL9003) и решетката 

на горния край и капаците на капака (който е покрит в черно RAL9005) също се 

предлагат по спецификация във всеки друг цвят по RAL(система за описание на 

цветовете).  

Стоманените капаци могат също да бъдат заменени от закалено стъкло или 

специален терморегулатор в черен цвят.  

Линейният тип решетка може да бъде заменен с всеки друг тип решетка от 

горния край. 
 

Caliente LST конвектор е най-подходящ за монтаж на отопление в домашни или 

малки търговски сгради. Устройството се отличава с естетичен дизайн, който 

отговаря на всеки модерен интериорен дизайн. 

 

 

Характеристики на продукта: 

� Стилен дизайн 

� Подходящи размери и селекции 

� Подвижен капак на модула 

� Вграден, специален регулатор на температурата по избор 

� Съвместим със стандарт PN-EN 442 

 

 

Основни размери: 

Височина: 230, 300, 400, 600 мм 

Ширина: 147, 210 мм 

Дължина: 880 ÷ 2580 мм 

При заявка се предлага нестандартна дължина на нагревателя. 
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Стандартно оборудване: 

• Гладка обвивка от цинково-магнезиева поцинкована стомана, прахово 

боядисана в бяло RAL 9003 

• Медно-алуминиев топлообменник с въздушен отвор 

• Вграден термостатичен клапан (само за свързващи нагреватели тип V) 

• Монтажен комплект 

• ¾ "резбови конектори в нагреватели тип C (странична връзка) 

• ¾ "мъжки резбови конектори във V-тип (долна връзка) нагреватели 

 

Допълнително оборудване /по избор/: 

� Корпус във всеки RAL цвят 

� Нестандартен тип решетка 

� Термичен задвижващ механизъм или безжична TRV глава  (инсталирана 

вътре в корпуса, контролирана с wifi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допълнителни аксесоари /по избор/: 

Вграден контролер VER 34, в черен или 

бял цвят  
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ТРИ ОПЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ /по избор/: 

 

1. Управление на работата с използване на NC термично задвижващ 

механизъм и контролер VER-15S 

 

Контролът на температурата се осъществява чрез стаен контролер VER-15S, 

който контролира терморегулатора. 

 
 

 

2. Управление на работата с използване на задвижващи механизми и RF 

контролер 

 

Връската се осъществява по следния начин: 

 
Телефон � интернет портал�контролер�терморегулатор 

 

 

3.  Управление на конвектори Caliente с помощта на вградения контролер VER-

34 
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Свойства: 

• Клас на пожарна безопасност: Клас А1 

• Отделяне на вредни вещества: няма 

• Водонепроницаемост под високо налягане: няма теч при налягане 1,3 пъти 

по-високо от максимално допустимото работно налягане 

• Устойчивост на налягане: Няма пукнатини при налягане 1,69 пъти по-

високо от максимално допустимото работно налягане 

• Максимално работно налягане: 1,0 Mpa 

• Повърхностна температура: максимум 95 o C 

• Корозионна устойчивост: Няма корозия след 100 часа във влажна среда 

• Устойчивост на слаби въздействия: Клас 0 

 

Стенните нагреватели VERANO се предлагат с два типа връзка: 

тип V - долна връзка или 

тип C - странична връзка 

При заявка се предлага нестандартна дължина на нагревателя. 

 

Схема 

 


