
                        W - WR - WD 10  
             ОТОПЛИТЕЛЕН КОНВЕКТОР НА ГАЗ 

 

Технически и работни характеристики 

 
Кожухът на газовите конвектори W/WR е изработен от 
ламарина,  прахово боядисана за по-дълготрайна употреба.  
Корпусът на модела за канален монтаж WD е от поцинкована 
ламарина. 
Подаването към помещението на въздуха  (за модел W/WR) 
става през алуминиеви индивидуално регулируеми ламели.   
Самите ламели са монтирани върху специални опори от 
термоустойчива пластмаса.  
За модел W за стенен монтаж има предвиден капак, който 
предпазва достъпа до контролния панел на конвектора. 

 модел W 10  
Това го прави доста удобен при монтаж на уреда в сгради с 
публичен достъп. 
При модел WD, регулируемата решетка е заменена с отвор, 
предназначен за канално свързване. 
Страната за засмукване на въздуха (за модел W/WR) 
съдържа филтър от синтетичен материал и този филтър е 
подвижен, за да може да бъде обслужван. Във 
вътрешността е монтиран топлообменник с газова горелка. 

  модел WR 10 
 
 
 
 
 
 
 
 

модел WD 10 
 

ДостаДостаДостаДоставкатавкатавкатавката    включвавключвавключвавключва:  газов комплект за преобразуване GPL, 
смукателно/изпускателна тръба, терминал димни газове, 
газов кран, управление на монтаж в конвектора за модел W 
10, управление за стенен монтаж за модели  WR и WD 10. 
 
 
 
 
 
 

 

MASSIMO CIRCUITO BRUCIATORE                           Произведено  INSTALLAZIONE 
COMFORT DI COMBUSTIONE BREVETTATO в Италия FACILITATA 
TERMICO STAGNO RISPETTO 

ALL’AMBIENTE 

Този модул, проектиран с патентовани технически решения, 
е направен от неръждаема стомана. 
Топлообменникът е изработен от чифт оребрени тръби за     
по-висок топлообмен. Горивната камера е от атмосферна 
горелка с аксиален пламък. Центробежен вентилатор 
изхвърля изгорелите димни газове навън. 
Вентилаторът за помещението е комплект от два броя 
центробежни вентилатори. Така с двойно засмукване на 
въздуха от помещението се получава голям дебит и ниско 
ниво на шум. Скоростта на въртене на вентилаторите се 
променя от контролния панел.  
Тази група се монтира на специална галванизирана 
стоманена опора, съчетана с пластмасова тава за 
събиране на конденза, образуван през лятото. Групата 
устройства за управление и контрол включва: 
- Оборудване за контрол на горелката с откриване на 
електронен йонизационен пламък                                                    
- Газов електромагнитен клапан  двойно затварящ 
- Диференциален пресостат за контрол на правилното 
отвеждане на димните газове 
- Термостат за управление на вентилатора 
- Термостат за увеличаване на безопасността 
Контролният панел (дистанционно управление за WR и 
WD) може да контролира температурата в помещението 
чрез вграден датчик, да позволи използването на лятната 
или зимната функция и да контролира скоростта на 
вентилация. 

Модел Входяща Топлинна       Код                Цена 

Мощност kW Мощност kW                                    с ДДС 

W 10 стенен монтаж 10,50 9,24 35250000P        2864 лв. 

WR 10 таванен монтаж 10,50 9,24 35250000S        2901 лв. 

WD 10 канален монтаж 10,50 9,24 35250000D        2969 лв. 

За модел W (стенен монтаж)  
комплектът за засмукване и отвеждане се доставя серийно - код 35250060 (включено в цената на конвектора) 

За модели WR-WD (таванен монтаж) 
комплектът за засмукване и отвеждане се доставя серийно - код 35250065  (включено в цената на конвектора) 

Аксесоари ГАЗОВ КОНВЕКТОР W - WR - WD 10                                                                                           Цена с ДДС           

Тръба 0,5m 37500045             29 лв 

Алуминиеви колена и тръби 90° Ø 60 Тръба 1m 37500050             44 лв 
Коляно 90° 37800020             59 лв 

Гъвкава тръба от PVC изолирана 

в опаковки от 10 m Ø 200 37900001            328 лв 

Трансферна решетка под врата 

40x15 cm 37900015            146 лв 

Седмичен програмируем термостат  

с връзка с  GSM  36205222            805 лв 
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W - WR - WD 10  
             ОТОПЛИТЕЛЕН КОНВЕКТОР НА ГАЗ 

 

Аксесоари ГАЗОВ КОНВЕКТОР W - WR - WD 10 Кодове  
 

Пленум подаващ за присъединяване 
на гъвкави тръби 
 
 
 
Пленум за връзка между гъвкавата тръба и отвора за подаване 
на въздух на каналния конвектор 40 x 20 cm / Ø 200 

 

37060904          703 лв 
 

 
 

37900019          146 лв 

 
 

Боядисана декоративна решетка  
за модел W – WR скриваща връзките 37065000           263 лв  
 

10бр. скоби Ø 60 - 325 37900017            91 лв 
 
 
Решетка за изходящ въздух с регулируеми ламели, 

бял цвят RAL 9016RAL 40 x 20 cm 

 

 

37900021           144 лв  

 
 
 
Съединителна муфа за гъвкава тръба Ø 200 37900051            56 лв  
 

 

Тройник  Y-образен 135° Ø 200 37900010            278 лв 
 
 
 
Пленумна връзката 
между 
флексибълна тръба 
и кръгъл дифузор 

 37900031           307 лв
 
 

Кръгли дифузори с 
милиметрово регулируеми с 
вградена калибрация Ø 200 

Размери на конвекторите W - WR - WD 10 

200 

75 
35 

27 260 
310 

37900027           147 лв  
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W - WR - WD 10  
             ОТОПЛИТЕЛЕН КОНВЕКТОР НА ГАЗ 

 
 

Пленум за подаващ въздух   

 

Племум вътрешен/външен входящ поток

Канал за входящ въздух 

Решетка за изхвърлящ въздух 
Изход изгорели газове 

Гъвкава тръба за 
Пленум връзка за захващане  
на решетката 
 
 

Изолирана гъвкава тръба 
 

Тройник  Y-образен 

Гъвкава тръба                                                

Дифузори  

Изнесено управление 

Вход въздух за горене 

Засмукване на въздух от 

помещението 

Сервомотор на пленума с   
изнесено управление 

 
За всички версии смукателните и изпускателните тръби са включени в доставката, подходящи за дебелина на стената до 40 cm. 
Тръбите могат да бъдат удължавани до максимум 3м всеки, но всяко коляно 90° е равно на 0,5 линеен метър тръба.
 
 
Патентован топлообменник от неръждаема стомана

 
Електронен контрол 
панел

 
 

Газова горелка 
 
 

Вентилатор димни газове 
 
 
Центробежен вентилатор. 
Балансиран с нисък шум 
 

 

Подвижен филтър за засмукване на  

въздух от помещението 

                                          ТАБЛИЦА С ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ W-WR-WD 10 

Електронно 
управление 

Газов вентил 
електромагнитен 

 

Описание М-ка W - WR 10 WD 10 

Топлинна мощност kW 9,24 

Разход на гориво  

(15 °C - 1.013 mbar) 

Метан G20  

Бутан G30  

Пропан G31 

m
3
 /h 

kg/h 

kg/h 

1,11 

0,83 

0,81  

Налягане на газа G20 p 20 mbar mbar 12,0 

в горелката G30 p 28-30 mbar mbar 27,0 - 29,0 

(15 °C-1.013 mbar) G31 p 37 mbar mbar 36,0 

G20 
Диаметър на газовата дюза 

G30/G31 

mm/100 

mm/100 

280 

170  

Скорост min m
3
/h 850 900 

Дебит на вентилатора 
Скорост max m

3
/h 1040 

Диаметър на газовата тръба G 1/2” 

Диаметър на тръбата за изгорели газове/въздух mm 60 

Предпазител бързодействащ A 2 

Електрическо захранване 230V/1/50Hz 

Електрическа консумация W 180 190 

Скорост min dB(A) 43,0 46,5 
Ниво на шум до 3 m 

Скорост max dB(A) 45,5 49,0 

Полезно налягане при максимална скорост Pa - 40 

Тегло Kg 58 56 


