
Curval  

N?scut în urma colabor?rii cu ?coala Politehnic? de Design din Milano, Curval reprezint? sinteza perfect? 
între design ?i libertate de compozi?ie, datorit? posibilit??ii de a modifica dup? pl?cere dispunerea 
elementelor. Curval este disponibil în patru versiuni în culoarea Gri Aluminiu Metalizat.

Curval, înălțimea 1820 mm, lățime 1009 mm, Gri Aluminiu - RAL 9006

Caracteristici Tehnice

calorifer compozit acoperit cu panouri din material polimeric
elemente radiante din țeavă rotundă de oțel cu diametrul de 18 mm
colectoare rotunde cu diametrul de 30 mm din oţel
filetarea de 1/2” G dreapta
presiunea maximă admisă 8 bar
temperatura maximă admisă 95°C

  Standard equipment

robinet tur-retur satinat unghi reversibil dotată cu racorduri 
cupru (Ø 12, 14 mm) multistrat (14 grosime 2 și 16 grosime 2)
sistem de fixare pe perete
aerisitor
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Certifications

   

Plus

       

Date tehnice

Model Deph  
(mm)

Height 
(mm)

Width 
(mm)

Conn. C. 
(mm)

Weigth (kg) Capacity (lt) Δt=60°C (Watt) Δt=50°C (Watt) Δt=40°C (Watt) Δt=30°C (Watt) Δt=20°C (Watt) Exponent

759 x 1230 107,0 759 1230 1126 23,00 4,50 1.062,0 856,0 657,0 467,0 289,0 1,185

1820 x 1009 107,0 1820 1009 905 46,50 9,40 1.838,0 1.450,0 1.085,0 746,0 441,0 1,300

1820 x 509 107,0 1820 509 395 21,00 3,60 744,0 600,0 461,0 328,0 203,0 1,181

1820 x 759 107,0 1820 759 633 33,50 6,30 1.334,0 1.054,0 790,0 544,0 322,0 1,294

Graţie prestaţiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap Curval, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C

* Distanţa dintre axele hidraulice se măsoară după instalarea robinetelor tur-retur, de serie, cuprinse în dotare. Pentru ∆t ≠ de 60˚C utilizaţi 
formula: Q=Qn (∆t / 60)n Calorifer Curval este disponibil doar în culoarea Gri Aluminiu.

 

Standard equipment

• robinet tur-retur satinat unghi reversibil dotată cu racorduri cupru (Ø 12, 14 mm) multistrat (14 grosime 2 și 16 grosime 2) • sistem de 
fixare pe perete • aerisitor

 

Packing

Atenţia pe care Irsap o rezervă fiecărui calorifer se manifestă şi în grija pentru ambalaj. Fiecare produs este protejat de un material antişoc 
care previne zgârieturile şi deteriorările accidentale pe parcursul transportului sau a manipulării pe şantier. Toate ambalajele trebuie 
colectate şi reciclate conform legislaţiei în vigoare.
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