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TYpöVERSIKT
GolViNBYGGDA KoNVEKToRER

typer

Aquilo FMK (utan fläkt)

två anslutningar

höjd [mm]: 90, 110, 140
bredd [mm]: 180, 260, 290, 340, 420
total längd [mm]: 1000, 1100, 1200, 1300, 

1400, 1500, 1700, 1900, 
2100, 2300, 2500, 2700, 
2900, 3100, 3300, 3500

Aquilo F1t (med fläkt)

två anslutningar

höjd [mm]: 90, 140
bredd [mm]: 260, 290, 340
total längd [mm]: 1000, 1100, 1200, 1300, 

1400, 1500, 1700, 1900, 
2100, 2300, 2500, 2700, 
2900, 3100, 3300, 3500

Aquilo F1p (för högre effekter med fläkt)

två anslutningar

höjd [mm]: 90
bredd [mm]: 180, 260
total längd [mm]: 1000, 1250, 1500, 1750, 

2000, 2250, 2500, 2750, 
3000

Aquilo F2C (värme eller kyla)

två anslutningar

höjd [mm]: 110
bredd [mm]: 240
total längd [mm]: 600, 1000, 1400, 1800

Aquilo F4C (värme och kyla)

två anslutningar - värmesystem
två anslutningar - kylsystem

höjd [mm]: 140
bredd [mm]: 340
total längd [mm]: 1250, 2000, 2750

OBS!
F1T - tillgänglig bredd endast 260, 290, 340 mm (höjd – 90 eller 140 mm)
F1p  - tillgänglig bredd endast 180 eller 260 mm (höjd – endast 90 mm, längd – endast upp till 3000 mm)

FMK

F1t

F1p

F2C

F4C

MODeLL
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TYpöVERSIKT
GolViNBYGGDA KoNVEKToRER

exeMpeL: 

Aquilo FMK konvektor, bredd 260 mm, längd 1500 mm, höjd 90 mm, galvaniserad stålplåtskanal, standard.

BeSKrivning Av KOnveKtOr: FMK 26 150 09 01

FMK 26- 150- 01- 09 -

34 = 340 mm 14 = 140 mm 11 = rostfritt stål (standard)125 = 1250 mm

275 = 2750 mm

18 = 180 mm

26 = 260 mm

29 = 290 mm

34 = 340 mm

42 = 420 mm

09 = 90 mm

11 = 110 mm

14 = 140 mm

01 = galvaniserat stål (standardstorlek)

11 = rostfritt stål (standardstorlek)

100 = 1000 mm

350 = 3500 mm

24 = 240 mm 11 = 110 mm 11 = rostfritt stål (standard)060 = 600 mm

180 = 1800 mm

BreDD LängD höjD KAnALenS 
uppByggnAD

BreDD LängD höjD KAnALenS 
uppByggnAD
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RAMAR/GALLER
GolViNBYGGDA KoNVEKToRER

18 = 180 mm
24 = 240 mm
26 = 260

 
mm

29 = 290 mm
34 = 340

 
mm

42 = 420
 
mm

OBS! Längsgående galler ska endast användas med FMK-konvektorer

trägALLer StåLgALLergALLer Av DurALuMiniuM

björk eller ek 
obehandlat

björk eller ek 
oljat

björk eller ek 
lackerat

rostfritt 
stål

obehandlad guld ljusbrun mörk- 
brunt

svart

Kanal

Färdigt golv

Färdigt golv

L-ram
Galler

Galler

Z-ram
Galler

Kanal

Gummidämpning 
integrerad i Z-ram

Kanal

Färdigt golv

Kanal

Färdigt golv

Färdigt golv

L-ram
Galler

Galler

Z-ram
Galler

Kanal

Gummidämpning 
integrerad i Z-ram

Kanal

Färdigt golv

Kanal

Färdigt golv

Färdigt golv

L-ram
Galler

Galler

Z-ram
Galler

Kanal

Gummidämpning 
integrerad i Z-ram

Kanal

Färdigt golv

BreDDrAMpMO

pML

pMZ
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RAMAR/GALLER
GolViNBYGGDA KoNVEKToRER

100 = 1000 mm

350 = 3500 mm

00 = obehandlad

01 = guld

02 = ljusbrun

03 = mörkbrun

04 = svart

00 = obehandlad

20 = oljad

22 = lackerad

00 = obehandlad

00 = Ram av L-typ, obehandlad  
 duraluminium

01 = Ram av L-typ, guld  
 duraluminium 

02 = Ram av L-typ, ljusbrun 
 duraluminium 

03 = Ram av L-typ, mörkbrun 
 duraluminium 

04 = Ram av L-typ,  
 svart duraluminium

00 = Ram av Z-typ, obehandlad  
 duraluminium

11 = tvärgående,  
 duraluminium

21 = längsgående, 
 duraluminium 
 (endast FMK)

12 = tvärgående,   
 björk

14 = tvärgående, ek

13 = tvärgående,  
 rostfritt stål 

23 = längsgående,

 rostfritt stål 

eller eller

eller eller

exeMpeL pMZ:
 
Ram av Z-typ, bredd 260 mm, längd 1500 mm, längsgående galler, obehandlad duraluminium, Ram: obehandlad duraluminium

BeSKrivning Av gALLer: pMZ 26 150 21 00 00

00 00pMZ 26- 150- 21- - -

exeMpeL pMO:
 
Ingen Ram, bredd 260 mm, längd 1500 mm, tvärgående galler, obehandlad björk

BeSKrivning Av gALLer: pMO 26 150 12 00

pMO 26- 150- 12 00- -

exeMpeL pML:
 
Ram av L-typ, bredd 260 mm, längd 1500 mm, tvärgående galler, obehandlad duraluminium, Ram: mörkbrun duraluminium

BeSKrivning Av gALLer: pML 26 150 11 00 03

00 03pML 26- 150- 11- - -

BreDD LängD typ/ 
FiniSh 

FiniSh/ 
gALLerFärg rAMFiniSh
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TILLBEHöR
GolViNBYGGDA KoNVEKToRER

rAK
Termostatventil

Returventil

vinKeL
Termostatventil

Returventil

pth-01
 pTH-01 termostat  
med kapillärrör

ptp-02
pTp-02 Ställdon  
för reglering av  
termostatventil

pSp-01
pSp-01 manuell 3-stegs 
varvtalsreglering

ppt-02
PPT-02. Termostat 
med manuell 3-stegs
varvtalsreglering

per-05
pER-05 rumstermostat 
med automatisk varv-
talsreglering  
- tillgänglligt alternativ: 
fjärrkontroll

per-06
pER-06 rumstermostat 
med automatisk varv-
talsreglering och veckovis 
programmering  
– tillgängligtalternativ: 
fjärrkontroll

FjärrKOntriOLL
pER-05-DO fjärrkontroll 
för pER-05 och pER-06.

QAh-ii
QAH-II Kabeltemperaturgi-
vare med instickskontakt.  
För inbyggnad i konvektor 
för värme och/eller kyla

QAA-32
QAA-32 väggmonterad 
temperaturgivare.

eller eller
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TILLBEHöR
GolViNBYGGDA KoNVEKToRER

utAnpåLiggAnDe trAnSFOrMAtOr

pAT-01-M-01 För upp till 4 st fläktar

pAT-02-M-01 För upp till 8 st fläktar

pAT-04-M-01 För upp till 15 st fläktar

pAT-06-M-01 För upp till 24 st fläktar

inFäLLD trAnSFOrMAtOr

pAT-01-M-02 För upp till 4 st fläktar

pAT-02-M-02 För upp till 8 st fläktar

pAT-04-M-02 För upp till 15 st fläktar

pAT-06-M-02 För upp till 24 st fläktar

typ: AntAL:

eller

projektnamn:

Installatör:

Kontaktperson:

Grossist:

Kontaktperson:

Tel.nummer:

Tel.nummer:



Te
kn

is
k 

br
os

ch
yr

 1
0.

13
 S

E

Stor noggrannhet har lagts ned vid skapandet av detta 
dokument. Ingen del av detta dokument får mångfaldigas utan 
skriftligt medgivande av Rettig ICC. Rettig ICC tar inget ansvar 
för eventuella felaktigheter eller konsekvenser som uppstår av 
användning eller missbruk av informationen i dokumentet. 
Rettig Sweden AB förbehåller sig rätten till ändringar.  
För aktuella priser och senaste uppdateringar se vår hemsida.

PURMO 
Rettig Sweden AB 
Box 220 29, SE-250 22 Helsingborg 
Tel. 042 15 30 00 
Fax 042 15 20 13 
info@rettig.se 
www.purmo.se

purMO OCh therMOpAneL FörenADe 
Purmo och Thermopanel förenar nu sina marknadsledande  
varumärkesstyrkor och produktportföljer. Båda varumärkena är 
kända för sin höga kvalitet och sitt mervärde. Thermopanel  
representerar å sin sida den perfekta projektradiatorn, medan 
Purmo erbjuder ett brett sortiment av individuella produkter  
passande för varje typ av interiör. Tack vare gott samarbete kan 
våra två varumärken med sina starka och kompletterande  
positioner verkligen uppfylla varje kunds behov.
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