Convector GE - elektryczne grzejniki konwekcyjne c.o.

Grzejniki ”Convector GE” w wersji stacjonarnej przeznaczone są przede wszystkim do pracy w
elektrycznych systemach grzejnych centralnie sterowanych programowalnym regulatorem temperatury.

Podstawowe wymiary

Dane techniczne

Typ grzejnika

stacjonarne

przenośne

GE-05/2/7
GE-10/2/10
GE-14/2/13
GE-18/2/16
GE-10/4/7
GE-20/4/10
GE-28/4/13
GE-10
GE-20

Napięcie zasilania
Zakres regulacji temperatury
Klasa bezpieczeństwa
Stopień ochrony obudowy
Efektywność energetyczna
Znak bezpieczeństwa

Wymiary
wysokość długość
H
L
cm
70
100
20
130
160
70
40
100
130
70
47
100

Masa
wymiennika

Moc
elektryczna

NatęŜenie
prądu I max

kg
3,1
4,0
5,0
5,9
5,2
7,0
8,9
5,4
7,3

W
500
1000
1400
1800
1000
2000
2800
1000
2000

A
2,3
4,6
6,4
8,2
4,6
9,1
12,8
4,6
9,1

~ 230 V AC
8÷26°C
Klasa I
IP 45
czas nagrzewu pow. roboczej < 9 min.
Deklaracja zgodności z Dyrektywą Niskonapięciową LVD 72/23/EWG

Przeznaczenie grzejników elektrycznych typu „Convector GE”
Przeznaczone są do ogrzewania pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, budynkach uŜyteczności
publicznej, w pomieszczeniach usługowych, biurowych, obiektach słuŜby zdrowia i innych.
Przez zastosowanie specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych grzejniki posiadają wysoki stopień
ochrony obudowy IP45. MoŜna je bez obawy montować w łazienkach i pomieszczeniach basenów – są
bowiem odporne na wnikanie wody (bryzgoszczelne).

Ekonomia w eksploatacji
Minimalna bezwładność cieplna grzejników „Convector GE” zapewnia szybką reakcję układu
grzejnego na sygnały automatyki, co pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności energii.
Silnie rozwinięta powierzchnia wymiany ciepła, przy odpowiednio dobranej mocy grzejnika, daje
niskie obciąŜenie powierzchniowe, co z jednej strony gwarantuje długowieczność i stosunkowo niską
temperaturę dotykową zewnętrznych powierzchni urządzenia, z drugiej zaś odpowiednią temperaturę
powietrza wylotowego.
3
Przez średni grzejnik z typoszeregu GE - w wyniku konwekcji naturalnej – przepływa ponad 100 m
powietrza na godzinę. Gwarantuje to szybkie nagrzewanie pomieszczenia bez zbędnej utraty energii.

Wygoda i bezpieczeństwo
Grzejnik wyposaŜony jest w ogranicznik temperatury zabezpieczający przed przegrzaniem w
razie nieprawidłowego uŜytkowania oraz w precyzyjny, nastawialny regulator temperatury mierzący
temperaturę powietrza w pomieszczeniu z dokładnością do 0,5°C. Skutkiem tego pobór energii
elektrycznej odpowiada faktycznemu chwilowemu zapotrzebowaniu na ciepło z uwzględnieniem
wszystkich zysków ciepła występujących w pomieszczeniu.
Ogrzewanie elektryczne „Convector” to najbardziej czysty typ ogrzewania - nie zanieczyszcza
środowiska ani na zewnątrz, ani w pomieszczeniach. Reguluje się właściwie „samo” – dostosowując do
zadanej temperatury.

Właściwy mikroklimat pomieszczenia
Zastosowanie grzejników GE w pomieszczeniu znacząco przyczynia się do utrzymania w nim
korzystnego mikroklimatu. Rozwinięta powierzchnia wymiany ciepła sprawia, Ŝe temperatura elementów
grzejnych wewnątrz grzejnika nie przekracza 120°C. Dzięki temu wyeliminowane zostało przypalanie się
kurzu i grzejnik nie wydziela charakterystycznego draŜniącego zapachu.
Niska temperatura dotykowa grzejników umoŜliwia zastosowanie ich w pokojach dziecinnych i
przedszkolach.

Inne zalety grzejników GE
Wykonane są wyłącznie z aluminium (za wyjątkiem grzałek wykonanych z drutu kanthalowego w
osłonie ze stali Ŝarowytrzymałej, które umieszczone są wewnątrz grzejnika). Aluminium jest metalem o
duŜym przewodnictwie cieplnym a jednocześnie niskim cięŜarze właściwym – dzięki temu grzejnik ma
małą masę, moŜna więc mocować go praktycznie do kaŜdej ściany (nawet kartonowo-gipsowej).
Grzejniki w wersji stacjonarnej wyposaŜone są w komplet zawieszek do zamocowania urządzenia
na ścianie. Przewód zasilający 3-Ŝyłowy (z Ŝyłą ochronną) jest przystosowany do podłączenia
bezpośrednio do puszki rozdzielczej.
Korpus pomalowany jest poliestrowo-epoksydowym lakierem proszkowym, utwardzanym w
temperaturze 200°C, co zapewnia trwałą, estetyczną i odporną na korozję powłokę zewnętrzną. Dostępne
są w ponad 200 kolorach (wg palety RAL).

Producent grzejników:

EXTREME Sp.z o.o.
Ul. Kantorowicka 400
31-763 KRAKÓW
Tel/fax: 012-645-10-06, 012-645-10-08
e-mail: handel@convector.pl

Zalety ogrzewania elektrycznego
1. NajniŜsze koszty inwestycyjne:






bez kotła,
bez kosztownej ochrony komina przed działaniem spalin,
bez przewodów wodnych i ich drogiej izolacji cieplnej (wystarcza jeden przewód zasilający,
montowany w płytkiej bruździe łatwej do wykucia),
bez osobnych pomieszczeń na kotłownie i paliwa do kotłów,
tanie i proste urządzenia do regulacji instalacji.

2. Bezpieczeństwo uŜytkownika






nie ma urządzeń gazowych (nie istnieje ewentualność zagroŜenia wybuchem)
nie ma nagromadzenia materiałów łatwopalnych (paliwa do ogrzewania)
nie ma spalin (nie istnieje zagroŜenie zaczadzenia)
nie ma moŜliwości zalania mieszkania (przy awarii instalacji wodnej istnieje taka moŜliwość)
nie ma zagroŜenia zamarznięcia instalacji w przypadku awaryjnego lub celowego wyłączenia
instalacji z ruchu.

3. Komfort uŜytkowania i oszczędność
















prosta i precyzyjna regulacja i moŜliwość programowania temperatury ogólnie jednym
regulatorem dla całego obiektu
zastąpienie zaworów termoregulacyjnych bardzo prostym nastawiennikiem temperatury przy
grzejniku (moŜliwość regulacji temperatury w kaŜdym pomieszczeniu oddzielnie)
niemoŜliwość rozregulowania układu grzewczego (instalacja wodna jest wraŜliwa na zmiany
oporów hydraulicznych przepływu),
nie ma problemu zapowietrzenia instalacji
awaria jednego grzejnika nie wyklucza pracy pozostałej części instalacji, co występuje czasem
w instalacjach wodnych (konieczność zatrzymania pracy części instalacji wodnej w celu
spuszczenia wody i demontaŜu grzejnika),
moŜliwość demontaŜu dowolnego grzejnika (np. przy malowaniu ścian) bez wpływu na pracę
pozostałych elementów c.o.
cicha praca instalacji
szybka reakcja grzejników na nastawy regulatorów (nie ma bezwładności cieplnej związanej z
pojemnością cieplną wody)
bardzo wysoka sprawność ogrzewania (niewiele mniej niŜ 100%)
brak strat energii unoszonej przez spaliny
ekologiczność ogrzewania – brak spalin, brak odpadów stałych ze spalania,
stała gotowość do szybkiego dostarczenia wymaganej ilości ciepła,
niezaleŜność od wahania temperatury czynnika zasilającego występująca przy instalacjach
zasilanych z sieci ciepłowniczej,
łatwość pomiarowania zuŜycia energii (tanie i proste urządzenie pomiarowe - licznik),
nie ma kłopotów z korozją instalacji i jakością wody.

4. Inne zalety




łatwość montaŜu na dowolnych ścianach (lekkość grzejników),
szybkie i równomierne rozprowadzenie ciepła przez grzejniki wykorzystujące konwekcyjny
system wymiany ciepła
cicha praca grzejników konwekcyjnych bez wentylatora.

Zastosowanie elektrycznego systemu centralnego ogrzewania opartego na grzejnikach konwekcyjnych
„Convector GE” w nowoczesnym budownictwie, o co najmniej dobrym stopniu izolacyjności, to gwarancja
niskich kosztów inwestycyjnych i umiarkowanych kosztów eksploatacji.
Istotną wadą jest uzaleŜnienie się od lokalnego dostawcy energii elektrycznej. W przypadku awarii sieci
energetycznej, moŜemy odczuwać powaŜny dyskomfort, tym bardziej, Ŝe ewentualne wykorzystanie agregatów
prądotwórczych jest praktycznie nierealne. Warto zatem mieć w zanadrzu awaryjne źródło ciepła na okazje
kilkugodzinnych przestojów – ot, chociaŜby, domowy kominek …

ZASTOSOWANIE


Wykonanie instalacji c.o. w pełni podatnego na sterowanie jednym programowanym regulatorem
temperatury (np. regulatorem pogodowym) co umoŜliwia dostosowanie pracy całego ogrzewania do
trybu Ŝycia uŜytkowników, oraz wykorzystującego indywidualne regulatory przy grzejnikach do
dodatkowych oszczędności poprzez zróŜnicowanie temperatur między poszczególnymi
pomieszczeniami,






Wykonanie instalacji c.o. w obiektach nie zasilanych z sieci cieplnej, nie wyposaŜonych w instalację
gazową (brak przyłącza gazowgo do obiektu, lub wodnego z elektrociepłowni),
Wykonanie instalacji c.o. w obiektach wykorzystywanych czasowo (domki rekreacyjne) gdzie
wyłączenie ogrzewania wodnego zagraŜałoby zamroŜeniem instalacji,
Wykonanie instalacji c.o. w obiektach pozbawionych gazu, gdzie nie ma (ze względu na brak miejsca)
moŜliwości zainstalowania kotłowni olejowej ze zbiornikami paliwa, lub w miejscach gdzie nie ma gazu,
a dowóz paliw płynnych jest bardzo utrudniony (w górach, domki letniskowe, schroniska itp.),
W przypadku braku moŜliwości odprowadzenia spalin, braku sprawnych, dopuszczonych do
podłączenia kotłów, przewodów kominowych, albo budowa zewnętrznego komina (duŜe koszty).

Zasada działania i konstrukcja
•

•

•

•

Powietrze z pomieszczenia zasysane jest przez wlot w dolnej części ogrzewacza do jego wnętrza,
gdzie nagrzewa się i uchodzi przez wylot w górnej części urządzenia. Dlatego teŜ odległość między
podłogą a dolną krawędzią grzejnika musi wynosić min.7 cm (zalecane min.12 cm – patrz schemat
montaŜowy).
Na płycie bocznej ogrzewacza umieszczony jest elektroniczny regulator temperatury pomieszczenia
wyposaŜony w wyłącznik główny, pokrętło regulacji temperatury i dwukolorową diodę LED
sygnalizującą włączenie zasilania (kolor zielony) i włączenie grzania (kolor czerwony). Temperatura
pomieszczenia moŜe być ustawiana płynnie i utrzymywana w zakresie od 8 do 26°C.
Grzejnik posiada podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem (np. spowodowanym przykryciem
kratki wylotu powietrza). Pierwszy stopień zapewnia termostat, który wyłączy grzejnik po osiągnięciu
nastawionej temperatury. Jeśli mimo to temperatura zewnętrznych powierzchni grzejnika wzrośnie
powyŜej 85°C, zadziała wyłącznik termiczny wbudowany do wnętrza grzejnika, który odetnie zasilanie.
Wyłącznik ten ponownie samoczynnie włączy zasilanie po obniŜeniu się temperatury ogrzewacza
poniŜej 50°C.
Grzejnik nagrzewa się do Ŝądanej temperatury w krótkim czasie, moŜe być więc uŜywany wszędzie tam
gdzie szybko potrzebne jest ciepło.

Wykonanie instalacji elektrycznej
Instalację elektryczną naleŜy projektować i wykonywać jako odrębną dla ogrzewania, aby moŜliwe buło
jej centralne sterowanie – nie moŜna wykorzystać do tego celu instalacji ogólnej budynku ze względu na
występowanie wysokich mocy przewyŜszających dopuszczalne wartości dla zabezpieczeń elektrycznych i
2
przewodów ogólnego uŜytku. Np. dom jednorodzinny, piętrowy, bardzo dobrze ocieplony, o pow. 190 m i
3
kubaturze 480 m .wymaga zainstalowania ok.18 kW mocy grzewczej.
Wykaz zespołów elektrycznych do budowy systemu ogrzewania elektrycznego „Convector”.
1. Regulator temperatury.
Programowalny regulator temperatury EUROSTER-2000, Grässlin lub inny
2. Elektromagnetyczny stycznik prądu przemiennego o parametrach:
- napięcie znamionowe cewki – 230 V
- znamionowy prąd ciągły zaleŜny od całkowitej mocy zainstalowanej, lecz nie mniejszy niŜ 25 A
3. Przewody elektryczne, instalacyjne
Przewód instalacyjny YDY Cu o przekroju zaleŜnym od zainstalowanej mocy.
Znamionowe natęŜenie
Największe trwałe
Przekrój przewodu
prądu odpowiedniego
natęŜenie prądu
bezpiecznika
mm2
A
A
1,5
14
10
2,5
20
16
4,0
25
20
6,0
31
25
10,0
43
32
4. Złączki gwintowe
Złączki gwintowe na napięcie 380 V, o wielkości zaleŜnej od przekroju Ŝył łączonych
przewodów i natęŜenia prądu
Wielkość
Budowa Ŝył łączonych przewodów i
znamionowa
Prąd znamionowy
przekrój w mm2
złączki
mm2
A
N1 N2 L1
L2 L3 L4
2,5
30
0,75 – 2,5
0,75 – 2,5
4
40
0,75 – 4,0
0,75 – 4,0
10
62
0,75 – 10,0
0,75 – 6,0

5. Puszki z przewodem zerującym
6. Puszki instalacyjne
W zaleŜności od sposobu prowadzenia instalacji:
a) puszki instalacyjne końcowe p/t oraz puszki odgałęźne p/t,
b) odgałęźniki instalacyjne n/t
7. Inne podzespoły
W przypadku prowadzenia instalacji natynkowej, przewody naleŜy prowadzić w korytkach
kablowych,
Układ powinien być wyposaŜony w wyłącznik główny.
Stycznik, wyłącznik główny oraz lampka kontrolna sygnalizująca włączenie wyłącznika głównego
powinny znajdować się w skrzynce rozdzielczej.

