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Cel mai important lucru 
atunci când vine vorba 

despre munca pe care o faci este 
plăcerea cu care faci această mun-
că, pasiunea cu care i te dedici. 
Purmo este brandul care pledează 
prin toată gama de produse pen-
tru întâlnirea fericită între inspi-
raţie, calitate, oameni şi produse. 
Toate produsele noastre reuşesc 
să combine calitatea şi efi cien-
ţa cu un design pe cât de atrăgă-
tor, pe atât de ergonomic. Practic, 
utilitatea radiatorului ca element 
al instalaţiei de încălzire a spaţiu-
lui interior, este întotdeauna com-
pletată de aspectul radiatorului, 
de estetica lui. În ceea ce priveşte 
acest din urmă aspect, şi pentru el 
există două coordonate esenţiale 
pe care Purmo le urmăreşte până 
la cel mai fi n detaliu: radiatorul tre-
buie să aibă un aspect plăcut şi să 
fi e potrivit oricărui spaţiu.

Din gama foarte variată de ra-
diatoare, dintre care cele decora-
tive au ajuns să reprezinte ade-
vărate piese de rezistenţă pentru 
orice art-deco de ultimă oră, ra-
diatoarele clasice, cu faţa plană, 
rămân un exemplu reprezentativ 
pentru ce înseamnă valorile clasi-
ce adaptate spiritului modern. Vă 
prezentăm în acest număr radia-
toarele cu faţa plană Plan Com-
pact, Plan Ventil Compact şi Plan 
Ventil Compact M. Veţi vedea, 
sunt, pe cât de riguroase şi esteti-
ce ca linie a designului, pe atât de 
efi ciente şi de performante în pri-
vinţa calităţilor tehnice.

Plan Compact
Radiatoarele - panou PURMO 

Plan Compact se remarcă prin pla-
ca frontală absolut plană. Ea este 
astfel lipită de placa de bază pro-
fi lată, încât privind din faţă nu se 
văd deloc margini care ies în afa-
ră. Sunt prevăzute cu protecţii la-
terale şi cu protecţie superioară de 
tip grătar. Patru orifi cii de racorda-
re cu fi let interior G ½“ care permit 
racordare la dreapta sau la stânga.

Radiatorul Purmo... cu faţă umană

Plan Compact radiatoare-panou

��

racordare recomandată

��

racordare laterală racordare în cruce racordare inferioară  în şa

- racord tur - racord retur
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vedere laterală

 distanţe de montaj : mm
tip FC �� FC ��s, FC ��, FC ��

L L� L� L� L�
���-���� ��� - ��� -

���� ��� ��� ��� ���
���� ��� ���� ��� ����
���� ��� ���� ��� ����
���� ��� ���� ��� ����
���� ��� ���� ��� ����

 capacitate, greutate şi distanţele de montaj
 capacitate : l/m
înălţime ��� ��� ��� ���
tip
�� �,� �,� �,� �,�
��s - �,� �,� �,�
�� �,� �,� �,� �,�
�� �,� �,� �,� ��,�

 greutate : kg/m
înălţime ��� ��� ��� ���
tip
�� ��,� ��,� ��,� ��,�
��s - ��,� ��,� ��,�
�� ��,� ��,� ��,� ��,�
�� ��,� ��,� ��,� ��,�

vedere din spatevedere din faţă
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Date tehnice – Plan Compact
Material: tablă de oţel de cali- »
tate superioară de ambutisare 
adâncă cu conţinut scăzut de 
carbon laminată la rece FeP0 1 
conform PN-EN 10130
Grosimea nominală a tablei:  »
placa de încălzire - 1,25 mm; 
convectorii - 0,50 mm
Distanţa între canalele vertica- »
le cu apă: 33,3 mm
Racorduri: 4 x G ½“ laterale »
Presiunea de lucru: 10 bari »
Temperatura maximă: 110°C »
Presiunea de probă: 13 bari »
Culoare: albă RAL 9016, alte  »
culori din paletă la comandă
Accesorii: dispozitiv de fi xare,  »
dop, ventil de aerisire în dotare.

Plan Ventil Compact
Radiatoarele-panou univer-

sale PURMO Plan Compact se 
remarcă prin placa frontală ab-
solut plană. Ea este astfel lipită 
de placa de bază profi lată, în-
cât privind din faţă nu se văd 
deloc margini care ies în afa-
ră. Sunt prevăzute cu elemen-
te de convecţie, cu protecţii la-
terale şi cu protecţie superioară 
de tip grătar. Două orifi cii de ra-
cordare inferioare şi 4 laterale 
cu fi let interior G ½“ permit ra-
cordare inferioară sau laterală. 
Radiatorul este dotat cu robi-
net termostatat presetat marca 
Oventrop sau Heimeier.

Date tehnice
Material: tablă de oţel de cali- »
tate superioară de ambutisare 
adâncă cu conţinut scăzut de 
carbon laminată la rece FeP0 1 
conform PN-EN 10130
Grosimea nominală a tablei:  »
placa de încălzire - 1,25 mm; 
convectorii - 0,50 mm
Distanţa între canalele vertica- »
le cu apă: 33,3 mm
Racorduri: 2 x G ½“ jos în par- »
tea dreaptă (la stânga la co-
mandă), 4 x G ½“ laterale
Presiunea de lucru: 10 bari »
Temperatura maximă: 110°C »
Presiunea de probă: 13 bari »
Culoare: albă RAL 9016, alte  »
culori din paletă la comandă
Accesorii: dispozitiv de fi xare,  »
dop, ventil de aerisire în dotare.

Plan Ventil Compact radiatoare-panou

��

racordare recomandată

��

- racord tur - racord retur

 distanţe de montaj : mm
tip FCV ��

L L� L�
���-���� ��� -

���� ��� ���
���� ��� ����
���� ��� ����
���� ��� ����
���� ��� ����

 capacitate, greutate şi distanţele de montaj
 capacitate : l/m
înălţime ��� ��� ��� ���
tip
�� �,� �,� �,� �,�
��s - �,� �,� �,�
�� �,� �,� �,� �,�
�� �,� �,� �,� ��,�

 greutate : kg/m
înălţime ��� ��� ��� ���
tip
�� ��,� ��,� ��,� ��,�
��s - ��,� ��,� ��,�
�� ��,� ��,� ��,� ��,�
�� ��,� ��,� ��,� ��,�
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vedere laterală

racordare inferioară racordare indirectă laterală racordare indirectă în cruce

50 30

vedere din spate – doar tip FCV 11vedere din faţă
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Plan Ventil Compact M
Radiatoarele-panou PURMO 

Plan Ventil Compact M cu racor-
dare inferioară se remarcă prin 
placa frontală absolut plană. Ea 
este astfel lipită de placa de bază 
profi lată, încât privind din faţă nu 
se văd deloc margini care ies în 
afară. Sunt prevăzute cu elemen-
te de convecţie, cu protecţii late-
rale şi cu protecţie superioară de 
tip grătar. Două orifi cii de racor-
dare inferioare şi 4 laterale cu fi -
let interior G ½“ permit racordare 
inferioară sau laterală. Radiatorul 
este dotat cu robinet termosta-
tat presetat marca Oventrop sau 
Heimeier.

Avantajul principal al racordă-
rii de jos la mijloc constă în ace-
ea că, indiferent de lungimea, 
înălţimea sau grosimea radiato-
rului, amplasarea racordului la in-
stalaţie poate fi  stabilită în etapa 
de construcţie a clădirii în roşu şi 
nu va fi  modifi cată la cazul alege-
rii lungimii concrete a acestui tip 
de radiator.

Date tehnice
Material: tablă de oţel de cali- »
tate superioară de ambutisare 
adâncă cu conţinut scăzut de 
carbon laminată la rece FeP0 1 
conform PN-EN 10130
Grosimea nominală a tablei:  »
placa de încălzire - 1,25 mm; 
convectorii - 0,50 mm
Distanţa între canalele vertica- »
le cu apă: 33,3 mm
Racorduri: 2 x G ½“ jos în par- »
tea inferioară la mijloc, 4 x G 
½“ laterale
Presiunea de lucru: 10 bari  »
Temperatura maximă: 110°C  »
Presiunea de probă: 13 bari »
Culoare: albă RAL 9016, alte  »
culori din paletă la comandă
Accesorii: dispozitiv de fi xare,  »
dop, ventil de aerisire în dotare.

Produsele Purmo urmăresc apropi-
erea de fi rescul atmosferei spaţiu-
lui interior, armonizarea cu acesta. 
Pe măsură ce se consolidează tot 
mai mult din punct de vedere teh-
nic, se rafi nează la fel de evident şi 
în privinţa esteticii. Atmosfera pro-
duselor Purmo este cea pe care o 
conferă conceptul The Warm So-
ciety, prin care omul şi radiatorul 
devin atribute complementare ale 
spaţiului interior. 

Practic, Purmo reuşeşte să 
umanizeze oţelul, transformând 
radiatorul într-un element de 
încălzire a atmosferei şi la pro-
priu şi la fi gurat. Am putea spu-
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Plan Ventil Compact M radiatoare-panou

��

racordare recomandată

��

- racord tur - racord retur

 distanţe de montaj : mm
tip FCVM ��

L L� L�
���-���� ��� -

���� ��� ���
���� ��� ����
���� ��� ����
���� ��� ����
���� ��� ����

 capacitate, greutate şi distanţele de montaj
 capacitate : l/m
înălţime ��� ��� ��� ���
tip
�� �,� �,� �,� �,�
��s - �,� �,� �,�
�� �,� �,� �,� �,�
�� �,� �,� �,� ��,�

 greutate : kg/m
înălţime ��� ��� ��� ���
tip
�� ��,� ��,� ��,� ��,�
��s - ��,� ��,� ��,�
�� ��,� ��,� ��,� ��,�
�� ��,� ��,� ��,� ��,�

vedere laterală

50

vedere din spate – doar tip FCVM 11vedere din faţă

racordare inferioară mediană racordare indirectă laterală racordare indirectă în cruce

ne, dacă vreţi, că radiatorul cu faţa plană este radiatorul cu faţa umană..., perfect potrivit ambianţei încăperii. Liniile lui fi ne ne 
duc cu gândul, acum în iarnă, la pătura perfectă de nea care îmbracă pământul şi care, graţie lui Purmo, îi ajută pe oameni să 
ia doar partea bună a zăpezii, frumuseţea şi farmecul ei, bucurându-se de căldura casei în prag de Crăciun şi de bucuria şi spe-
ranţa unui An Nou.

Vă dorim Crăciun călduros şi minunat şi un An Nou Fericit! 

Tünde SÁNDOR
Director General

Rettig SRL- Purmo Romania


