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Convectoare

NOUTĂŢI PURMO
Convectoarele AURA 
- noi soluţii moderne de încălzire de la Purmo

Ultimele tendinţe în construcţii, proiecte ar-
hitecturale și design interior, pentru birouri și 
spaţii de locuit, arată o deschidere tot mai mare 
spre încăperi luminoase, cu geamuri de dimen-
siuni mari sau chiar cu pereţii aproape integral 
din sticlă. În aceste interioare, este evidentă ne-
cesitatea unor soluţii de încălzire moderne, ino-
vatoare, care să asigure confortul optim dorit. 

Pentru spaţiile în care metodele de încălzire 
convenţionale nu pot fi utilizate, în spaţii vitrate, 
sere, foaiere, birouri sau clădiri administrative, ma-
gazine sau restaurante, unde există nevoi sporite 
ale ambianţei şi esteticii spaţiului, convectoarele 
cu montaj pe pardoseală reprezintă soluţia ideală. 
Iar PURMO anunţă lansarea unei noi game de con-
vectoare: AURA – convectoare cu montaj pe par-
doseală sau cu prindere pe perete, cu dimensiuni 
diferite, randament maxim și design deosebit.

Noile convectoare AURA reprezintă o nouă 
dovadă a investiţiilor PURMO în inovaţie şi efici-
enţă termică. În plus, toate convectoarele PUR-
MO beneficiază de 10 ani garanţie.

AURA COMFORT
Convectoarele AURA COMFORT pot fi utilizate în 

diferite interioare în clădiri de birouri, sere sau ma-
gazine cu vitrine mari, în special în camere cu spații 
mari vitrate. Schimbătorul de căldură din cupru și 
aluminiu este protejat de un panou din oţel cu gri-
lă din duraluminiu. Panoul convectorului AURA nu 
este încălzit direct de agentul termic, astfel că se re-
duc foarte mult pierderile de energie prin radiaţie în 
zona suprafeţelor vitrate şi, prin urmare, contribuie 

la reducerea costurilor de operare. Folosind supor-
turi estetice de montaj, convectoarele AURA COM-
FORT sunt produse în 265 de tipuri standard cu di-
mensiuni diferite.

Date tehnice
Lăţime: 96, 146, 186, 236 mm
Lungime: de la 600 la 2900 mm
Înălţime: 90, 140, 240, 280 mm
Conexiuni: 2 x filet interior de G ½”
Presiune de lucru: 10 bar
Temperatură maximă: 110°C
Presiune de probă: 13 bar

AURA BASIC
Asemeni convectoarelor Aura Comfort, mode-

lul AURA BASIC este ideal pentru clădirile de biro-
uri, sere, magazine și restaurante, toate spaţiile cu 
geamuri mari şi pereţi mari din sticlă. Convectoare-
le AURA BASIC reduc pierderile de căldură din zona 
ferestrelor, asigurând confort termic şi costuri reduse 
de energie. Convectoarele cu montaj în pardoseală 
AURA BASIC sunt produse în 198 de tipuri standard 
cu dimensiuni diferite. 

Date tehnice
Lăţime: 146, 186, 236 mm
Lungime: de la 600 la 2900 mm
Înălţime: 90, 140, 240, 280 mm
Conexiuni: 2 x filet interior de G ½”
Presiune de lucru: 10 bar
Temperatură maximă: 110°C
Presiune de probă: 13 bar

AURA BENCH
Convectorul AURA BENCH reprezintă un mo-

del special al convectorilor cu montaj pe pardo-
seală, prevăzut cu o banchetă din lemn la partea 
superioară prinsă de elemente metalice ale con-
vectorului ceea ce transformă corpul de încălzire 
într-o băncuţă modernă ideală ca şi loc de odih-
nă în spaţii ca: săli de aşteptare, săli de fitness, 
centre de sănătate şi frumuseţe etc.

Băncuţa (panoul din lemn) poate fi din fag lăcuit 
sau la cerere din stejar lăcuit. 
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Date tehnice
Lăţime: 146, 186, 236 mm
Lungime: de la 800 la 2200 mm
Înălţime: 140, 240, 280 mm
Conexiuni:  2 x filet interior de G ½”
Presiune de lucru: 10 bar
Temperatură maximă: 110°C
Presiune de probă: 13 bar

AURA SLIM COMFORT
Gama de convectoare AURA include şi solu-

ţii pentru montaj pe perete, care prezintă avanta-
jul dimensiunilor reduse, aceste convectoare fiind 
foarte subţiri.

Convectoarele cu montaj pe perete AURA 
SLIM COMFORT completează optim gama de 
convectoare cu montaj pe pardoseală AURA şi 

AQUILO. Produsul este potrivit, de asemenea, 
pentru instalare separată pe perete.

Convectoarele plane AURA SLIM îndeplinesc ce-
rinţele contradictorii de dimensiuni minime, randa-
ment maxim şi design plăcut. 

Conceptul convectoarelor AURA SLIM este dez-
voltat pe aceeaşi structură de panou din oţel şi 
schimbător de căldură din cupru și aluminiu cu cea 
a convectoarelor AURA cu montaj pe pardoseală. 

Versiunea în culoarea de bază face ca acest 
emiţător de căldură să se încadreze foarte 
bine în albul clasic al peretelui, în timp ce 
alegerea din gama de culori opţionale oferă 
posibilitatea evidenţierii convectorului şi 
adaptarea sa la stilul interior, devenind parte 
integrată a acestuia. Designul modest și estetic 
al convectorului constituie principalul motiv 
pentru care AURA SLIM COMFORT este ideal atât 

pentru interioarele private, cât și cele publice, în 
camerele de dimensiuni standard, precum și în 
spații vaste.

Convectoarele AURA SLIM COMFORT sunt pro-
duse în 360 de tipuri standard cu dimensiuni dife-
rite.

Date tehnice
Lăţime: 80, 130, 180, 230 mm
Lungime: de la 400 la 2000 mm
Înălţime: 140, 240, 280, 350, 
 500, 650 mm
Conexiuni:  2 x filet interior de G ½”
Presiune de lucru: 10 bar
Temperatură maximă: 110°C
Presiune de probă:  13 bar
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AURA SLIM BASIC
Convectoarele cu montaj pe perete AURA SLIM 

BASIC reprezintă, asemeni convectoarelor AURA 
SLIM COMFORT, o soluţie optimă de încălzire care 
îndeplineşte cerinţele contradictorii de dimensi-
uni minime, randament maxim şi design plăcut. 

AURA SLIM BASIC poate fi instalat şi separat pe 
perete, culoarea albă a convectorului făcând ca 
acesta să pară parte integrată a peretelui. Pe de 
altă parte, alegând una dintre culorile opţionale, 
convectorul AURA SLIM BASIC devine un obiect 
decorativ, parte componentă a stilului de amena-
jare interioară ales. Designul modest și estetic fac 
ca acest convector cu montaj pe perete să fie po-
trivit atât pentru interioarele private, cât și cele pu-
blice, în camerele de dimensiuni standard, precum 
și în spații vaste.

Convectoarele AURA SLIM BASIC sunt produ-
se în 360 de tipuri standard cu dimensiuni diferite.

Date tehnice
Lăţime: 80, 130, 180, 230 mm
Lungime: de la 400 la 2000 mm
Înălţime: 140, 240, 280, 350, 
 500, 650 mm
Conexiuni:  2 x filet interior de G ½”
Presiune de lucru: 10 bar
Temperatură maximă: 110°C
Presiune de probă:  13 bar

Noile convectoare AURA de la PURMO includ ac-
cesorii precum: schimbător de căldură rezistent la 
coroziune, din cupru şi aluminiu, cu conţinut redus 
de apă, cu două filete interioare de G ½”; panou cu 
capac din duraluminiu longitudinal sau grilaj din 
oţel; suporturi de montaj pentru pardoseală finisa-
tă sau nefinisată; supapă de aerisire din oţel cu înve-
liş din duraluminiu şi suporturi de montaj în culoarea 
alb RAL 9016; conexiune pe partea dreaptă (la cere-

re, este posibilă şi echipare pentru conexiune pe par-
tea stângă). 

Convectoarele AURA pot fi echipate, la cerere, şi 
cu alte accesorii, precum: cap termostatic; lăcuire şi 
alte culori din paleta disponibilă; capace pentru su-
porturile de montaj. 

Pentru a consulta gama completă 
de produse şi sisteme de încălzire PURMO, 

accesaţi www.purmo.ro sau contactaţi 
reprezentanţii PURMO în România 

la 021 326 41 08 
sau purmo@purmo.ro. 


