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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. 

 

COMODO 

Стилен вентилаторен конвектор - тип пейка 
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COMODO стилният вентилаторен конвектор - тип пейка е класифициран като 

удобен, спретнат и модерен отоплителен излъчвател. Целият блок е заключен в 

изключително елегантен дизайн. За по стилен завършек страните на пейката са 

допълнително монтирани с остъклени маскиращи капаци. Високо ниво на 

безопасност, закаленото стъкло се предлага в два цвята - наситено черно или 

леко бяло. Остъкленият маскиращ капак може да се използва и с рекламна цел 

чрез изобразяване на графика или експониране с логото на LED светлини на 

компанията. 

Седящата част на блока е направена от дъбово дърво. Три масивни дъбови дъски, 

коиса са изключително устойчиви срещу надраскване и други механични 

повреди. Дъските са защитени от специално подбраното прозрачно покритие. 

Всичко това ще позволи със сигурност да запази непроменения външен вид на 

продукта в продължение на много години. COMODO– любов към топлинен 

комфорт. 

 

Характеристика на продукта: 

• Уникалeн външен вид на продукта, изискан дизайн 

• COMODO означава удобен 

• Дискретно и прецизно регулиране на температрата в помещението, 

чрез контролер с wifi 

• Продукт, съвместим със стандарт PN-EN 442 

 

Основни размери: 

Височина: 453 мм 

Ширина: 420 мм 

Дължина: 1062, 1562 мм 

 

Стандартно оборудване: 

• Покритие от цинково-магнезиева поцинкована стомана, прахово 

боядисана в стандартните цветове: RAL 7047 или RAL 9005, 

• Страни на пейката от закалено стъкло, черен цвят RAL 9005 

• Медно-алуминиев топлообменник, 

• Въздушен отвор 

• Термостатичен клапан 

• ¾ "мъжки резбови конектори  

• Седалка, изработена от лакирано дъбово дърво. 
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Други възможности: 

При поискване са достъпни всички други материали или цветове 

 

Опции на управление 

Оптималният метод за управление на температурата от отоплителния стенд 

COMODO е използването на безжична система за управление. 

Задвижващият механизъм, който е комбиниран с термостатичния клапан, се 

свързва към контролера в стаята, използвайки wifi мрежа. Той позволява 

дискретно и прецизно регулиране на температурата в помещението. Такъв метод 

позволява инсталирането на цялата система за управление дори в случай, че 

системата за управление на сградите вече е въведена в експлоатация. 

Comodo може да се управлява и с помощта на типичен стаен контролер, свързан 

с задвижването на термостатичния клапан. В този случай има нужда да се водят 

кабелни линии от задвижването до контролера. Вентилаторният конвектор може 

да се управлява и чрез серводвигатели за централно отопление. Описанието на 

работата на отоплителния стенд е на страница 50 от каталога. 

 

Свойства: 

• Клас на пожарна безопасност: клас D 

• Отделяне на вредни вещества: няма 

• Водонепроницаемост под високо налягане: няма изтичане 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 

• Температура на повърхността: максимум 95 ° C 

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

• Устойчивост на слаби въздействия: Клас 0 

 

 

 

 

 


