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CONVECTOARE dE pARdOsEAlă

CONVECTOARE dE pARdOsEAlă K1 / K2 / K3
EMCO – Germania
pentru încălzire prin convecţie liberă

La începutul perioadei arhitecturii moderne a apărut nevoia de sisteme de încălzire noi,  
inovative, care să poată fi complet integrate în pardoseala clădirilor. 
Convectorul EMKO K a fost unul din primele tipuri de convectoare de pardoseală care 
îndeplinea aceste cerinţe. Prin îmbunătăţiri constante, atât în ceea ce priveşte structura  
convectoarelor, cât şi flexibilitatea grilajului de protecţie, s-a ajuns la un produs ideal pentru 
rezolvarea problemelor de încălzire în proprietăţile private, cât şi în spaţiile comerciale.

Domenii de utilizare:  
De obicei, convectoarele de pardoseală EMCO K se folosesc acolo unde este nevoie de 
încălzire economică, într-un mod confortabil, fără restricţii impuse de sistemul de încălzire 
asupra modului individual de folosire a spaţiului. Convectoarele de pardoseală EMCO K se 
potrivesc în special acolo unde deschiderile ferestrelor sunt largi, deoarece curenţii de aer 
rece sunt eliminaţi şi este garantată o atmosferă plăcută, caldă, în întreaga cameră.
Elemenţii convectorului - nervuri dimensionabile din aluminiu, pe ţevi de cupru de 12 mm, 
cu conexiuni pe o parte (1/2”) şi conductă de ventilaţie.
Cutia convectorului este din oţel galvanizat, vopsit negru, cu găuri de conectare pe plăcile 
frontale, secţiuni de întărire şi înălţime ajustabilă internă (în versiunile K1, K2 şi K3, la o 
înălţime de 106 mm şi în versiunile K91, K 92 şi K 93 la 90 mm). Opţional are izolare sonoră, 
pe toată suprafaţa, din polietilenă cu grosimea de 4 mm, conform DIN 4109. Grilajul este din 
aluminiu şi este inclus în preţul standard. Opţional se poate opta pentru grila liniară, rigidă 
(tip 632) sau roluită (tip 624).
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EMCO K
Convectoare de pardosealã tipul K1, K2 ªI K3, pentru încãlzire prin convecþie liberã.

La începutul perioadei arhitecturii         Domenii de utilizare:  
moderne, a apãrut nevoia de sisteme de De obicei, convectoarele de pardosealã 
încãlzire noi, inovative, care sã poatã fi EMCO K se folosesc acolo unde este 
complet integrate în pardoseala clãdirilor. nevoie de încãlzire economicã, într-un 
Convectorul EMKO K a fost unul din mod confortabil, fãrã restricþii impuse de 
primele tipuri de convectoare de sistemul de încãlzire asupra modului 
pardosealã care îndeplinea aceste individual de folosire a spaþiului. 
cerinþe. Prin îmbunãtãþiri constante, atât Convectoarele de pardosealã EMCO K se 
î n  c e e a  c e  p r i v e º t e  s t r u c t u r a  potrivesc în special acolo unde 
convectoarelor, cât ºi flexibilitatea deschiderile ferestrelor sunt largi, 
grilajului de protecþie, s-a ajuns la un deoarece curenþii de aer rece sunt 
produs idea l  pent ru  rezo lvarea eliminaþi ºi este garantatã o atmosferã 
problemelor de încãlzire în proprietãþile plãcutã, caldã, în întreaga camerã.
private, cât ºi în spaþiile comerciale.

Elemenþii convectorului - nervuri 
dimensionabile din aluminiu, pe þevi de 
cupru de 12 mm, cu conexiuni pe o parte 
(1/2") ºi conductã de venti laþie.
Cutia convectorului - este din oþel, 
galvanizat, vopsit negru, cu gãuri de 
conectare pe plãcile frontale, secþiuni de 
întãrire ºi înãlþime ajustabilã internã - în 
versiunile K1, K2 ºi K3, la o înãlþime de 
106 mm ºi în versiunile K91, K 92 ºi K 93 la 
90 mm. Opþional are izolare sonorã, pe 
toatã suprafaþa, din polietilenã, 4 mm, 
conform DIN 4109. Grilajul - este din 
aluminiu ºi este inclus în preþul standard. 
Opþional, grilã liniarã, rigidã (tip 632) sau 
roluitã (tip 624). 
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3: convector
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1 - Grilaj
2 - Cutia convectorului
3 - Convector

Exemplu de instalare: 1

2 3
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Capacitatea de încălzire [W], în funcţie de lungimea convectorului K 
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2450 
Kb

2750 
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3050 
Kb

3350 
Kb

3650 
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3950 
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4250 
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4550 
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    Temperatură tur tv=90 0C, Temperatură retur tR=70 0C 

K1 205 106(90) 172 7 251 11 330 14 406 18 488 21 568 24 647 28 726 31 805 35 884 38 964 41 1043 45 1122 48 1201 52

K2 260 106(90) 279 12 408 18 536 23 665 29 794 34 923 40 1051 45 1180 51 1309 56 1437 62 1566 67 1695 73 1824 78 1952 84

K3 345 106(90) 370 16 541 23 712 31 883 38 1054 45 1225 53 1396 60 1567 67 1738 75 1909 82 2080 89 2251 97 2422 104 2593 111

    Temperatură tur tv=75 0C, Temperatură retur tR=65 0C 

K1 205 106(90) 136 12 199 17 262 23 325 28 388 33 451 39 514 44 577 50 640 55 702 60 765 66 828 71 891 77 954 82

K2 260 106(90) 217 19 318 27 418 36 518 45 619 53 719 62 819 70 920 79 1020 88 1120 96 1220 105 1321 113 1421 122 1521 131

K3 345 106(90) 283 24 414 36 545 47 675 58 806 69 937 80 1067 92 1198 103 1329 114 1460 125 1590 137 1721 148 1982 159 1882 170

    Temperatură tur tv=70 0C, Temperatură retur tR=55 0C 

K1 205 106(90) 111 6 162 9 213 12 265 15 316 18 367 21 418 24 470 27 521 30 572 33 623 36 674 39 726 42 777 44

K2 260 106(90) 174 10 254 15 335 19 415 24 495 28 576 33 656 38 736 42 817 47 897 51 977 56 1057 61 1138 65 1218 70

K3 345 106(90) 223 13 326 19 429 25 532 30 635 36 737 42 840 48 943 54 1046 60 1149 66 1252 72 1355 78 1458 83 1561 89

    Temperatură tur tv=55 0C, Temperatură retur tR=45 0C 

K1 205 106(90) 71 6 104 9 137 12 170 15 203 17 236 20 269 23 302 26 335 29 368 32 401 34 434 37 467 40 500 43

K2 260 106(90) 108 9 158 14 208 18 258 22 308 26 357 31 407 35 457 39 507 44 557 48 607 52 657 56 707 61 756 65

K3 345 106(90) 134 11 195 17 257 22 318 27 380 33 442 38 503 43 565 49 627 54 688 59 750 64 811 70 873 75 935 80

    Temperatură tur tv=50 0C, Temperatură retur tR=40 0C 

K1 205 106(90) 57 5 83 7 109 9 135 12 162 14 188 16 214 18 240 21 266 23 292 25 319 27 345 30 371 32 397 34

K2 260 106(90) 84 7 123 11 162 14 201 17 240 21 279 24 317 27 356 31 395 34 434 37 473 41 512 44 551 47 589 51

K3 345 106(90) 102 9 149 13 196 17 243 21 291 25 338 29 385 33 432 37 479 41 526 45 573 49 620 53 668 57 715 61

K = convector de pardoseală inclusiv cu cutia din oţel ce îl încastrează / Kb = convector de pardoseală fără cutia acestuia


