
Calorifer Cromat (cod. 50)

ALATHERM
Cromat

ALATHERM este un calorifer port prosop articulat care poate
fi conectat atât la instalaţia de încălzire a locuinţei dvs cât și
la instalaţia de apă menajeră. Creat special pentru baie,
bucătărie, spălătorie acesta încălzește la temperatura ideală
prosoapele de baie, bucătărie și altele.
Datorită faptului că se poate roti la 180˚, ocupă un spaţiu mic,
adaptându-se astfel tuturor exigenţelor dimensionale.
Este disponibil în varianta cromată (din alamă) și în două modele.
Dimensiuni (mm): 450xh325 și 550xh525.

Calorifer de baie ALATHERM
Cromat

Calorifer Cromat (cod. 50)



ALATHERM

În fotografie: Calorifer Alatherm modelul maxi, culoare Cromat (cod. 50).

MAXI MINI

Este un port prosop batant, ce se unește atât cu instalaţia de încălzire cât și cu instalaţia hidro-sanitară.
Este disponibil în două diferite dimensiuni, se potrivește la mai multe exigenţe ocupând un spaţiu foarte mic.

Pentru ∆t ≠ de 60˚C utilizaţi formula: Q=Qn (∆t / 60)n
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50 = Codul culoare Cromat

Puterea Termică

MINI

MAXI

Codul Adâncime Înălţime Lungime Interaxa Greutat. Capacit. Watt Watt Watt Watt Watt Expon.
P mm H mm L mm L’mm Kg lt ∆t 60°C ∆t 50°C ∆t 40°C ∆t 30°C ∆t 20°C n.

MODELUL

ALTHERMIN 50 25 325 450 300 3,0 0,8 111,0 89 67,9 47,9 29,3 1,212

ALTHERMAX 50 25 525 550 500 4,3 1,3 158,4 127 96,9 68,4 41,8 1,212

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE: port prosop din oţel alamă cromată in-
clus de robinete tur-retur, batant cu un ventil de aerisire superioară; tub rotund
în alamă cu diametrul de 25 mm; robinete tur-retur cu fixare hidraulică de 1/2”
filetul tată; presiunea maximă admisă de 8 bar; temperatura maximă admisă de
95˚C.
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