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Zestaw do grzejników IDMAR typu GOLD

Standardowe czynności podczas eksploatacji 

Przegląd produktów

Ozdobne grzejniki
aluminiowe marki IDMAR

Model 
Odległość

między 
osiami [mm] 

Wysokość
całkowita

[mm] 

Głębokość
[mm] 

Długość 
(1 żebro)

[mm]

Pojemność
wody

(1 żebro) [l]

Masa
(1 żebro) 

[kg]

Moc
(1 żebro) 

[W]

CATALONIA 500 571 106 79 0,29 1,32 186 

Przekrój grzejnika aluminiowego IDMAR typ
Catalonia (moc: 1860W)

Grzejnik aluminiowy
IDMAR 
typ Catalonia Gold

Jak grzejniki oddają ciepło 

dzięki naturalnemu obiegowi powietrza
w pomieszczeniu (cyrkulacji). 
W grzejnikach aluminiowych ciecz grzew-
cza (najczęściej woda), przepływając przez
człony grzejne grzejnika, ogrzewa je, a te
przekazują ciepło na radiatory. Pomiędzy
radiatorami przepływa zimne powietrze za-
sysane z dołu grzejnika, które po ogrzaniu
wylatuje przez górną część grzejnika do
pomieszczenia. To właśnie odpowiednia
konstrukcja wylotów powietrza sprawia, 
że przepływające powietrze kierowane jest
do pomieszczenia, a nie nad grzejnik (kie-
rownica powietrza znajduje się w górnej
części grzejnika).
Dzięki temu, że aluminium łatwo oddaje cie-
pło początek konwekcji następuje już w cią-
gu 3 minut, przy 26–27 stopniach Celsjusza. 

Grzejnik aluminiowy IDMAR typ Catalonia
Silver (moc: 1860W/10 żeber) 

Żeberkowe grzejniki aluminiowe zdobywają coraz większą popularność. Są lekkie i odporne na korozję,
dobrze przewodzą ciepło i dają się łatwo regulować. Ich dodatkową zaletą jest rozbudowana 
powierzchnia wymiany ciepła. 
Podstawowa wyższość grzejników żeberkowych nad grzejnikami panelowymi wynika z ich modułowej
budowy, dzięki czemu w każdym momencie istnieje możliwość dołożenia kolejnych żeber, przy jedno-
czesnym zwiększeniu mocy grzejnika. 

Grzejniki nie wymagają konserwacji
w okresie użytkowania. Dla zachowania
długotrwałej estetyki wyglądu zaleca 
się okresowe czyszczenie powierzchni
przy użyciu miękkiej tkaniny zwilżonej

w wodzie z dodatkiem delikatnego de-
tergentu lub środków nie wykazujących 
cech ściernych oraz agresywnego od-
działywania na aluminium i powłokę la-
kierniczą. 

Idmar oferuje 9 różnorodnych typów grzej-
ników aluminiowych, które zostały zapro-
jektowane na potrzeby nowoczesnego,
ekonomicznego budownictwa, wśród nich
ggrrzzeejjnniikkii  CCaattaalloonniiaa  zz nnoowwaattoorrsskkąą  zzaaookkrrąągglloo--

Zestaw do grzejników IDMAR typu SILVER

# 2 wbijane haki;
# 2 redukcje 1” na ½” z gwintem lewym; 
# 2 redukcje 1” na ½” z gwintem prawym; 
# zaślepkę;
# odpowietrznik.
Firma Idmar w ofercie posiada również
grzejniki aluminiowe z prostą ścianą czoło-
wą grzejnika. 

Grzejniki działają na zasadzie konwekcji
i promieniowania. Konwekcja polega
na podgrzewaniu masy powietrza w grzej-
niku, a następnie przekazywaniu sobie
energii przez cząsteczki powietrza. Promie-
niowanie polega na wydzielaniu ciepła
na powierzchni, na którą padają promienie,
bez podgrzania całej masy powietrza.
Konwekcja ma tę przewagę nad promienio-
waniem, że temperatura w całym pomiesz-
czeniu ustala się na podobnym poziomie

nnąą  cczzoołłoowwąą  śścciiaannąą.. Produkowane są
w trzech wersjach kolorystycznych – stan-
dardowym białym oraz złotym i srebrnym. 
Do grzejników Gold i Silver dostępne są ze-
stawy przyłączeniowe w kolorach grzejni-
ków. Zestawy te zawierają: 
# 2 kołki montażowe;

Grzejnik aluminiowy IDMAR typ Catalonia std. 

Grzejnik aluminiowy IDMAR typ Catalonia
Gold (moc: 1860W/10 żeber) 


