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Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrzeOgrzewanie
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Dynamic FCK

 Dynamic Dynamic FCT 24 DCDynamic FCK

Grzejnik kanałowy z konwekcja naturalną. 

Bezgłośny z wysokowydajnym wymiennikiem lamelowym Cu-Al.

Zastosowanie w obiektach mieszkalnych, budynkach administracyjnych i innych obiektach 

przeznaczenia ogólnego jako główne lub dodatkowe źródło ciepła.

Wymiary i przekroje Dynamic FCK

FCK 20-09

FCK 20-11

FCK 20-14

FCK 40-09

FCK 40-11

FCK 40-14

FCK 80-09

FCK 80-11

FCK 80-14
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Dynamic FCK

FCK xx-09

FCK xx-11
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Dynamic FCK

FCK xx-14

Standardowe wyposażenie grzejnika

Zakres dostawy:
-  wanna grzejnika ze stali nierdzewnej DIN 1,4301 gr. 0,8mm 

wewnątrz lakierowana na kolor czarny matt
-  górna ramka okalająca z anodyzowanego aluminium
-  krata górna (grill) ze standardowej oferty zehnder wg specyfi kacji 

klienta 
-  wysokowydajny wymiennik lamelowy Al-Cu lakierowany na kolor 

czarny matt z zaworem odpowietrzającym 

-  połączenia gwintowane z funkcją odcięcia (prosty i kątowy) 
-  blacha osłaniająca podłączenia C.O.
-  śruby poziomujące
-  montażowa płyta wiórowa (zabezpieczenie)
-  instrukcja montażowa 
-  opakowanie transportowe
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Kratki

Kratki aluminiowe (w cenie grzejnika)

Kratki zwijane 

Przekładki pomiędzy aluminiowymi lamelami wykonane są z tworzywa sztucznego. Lamele wykonane są z aluminium anodowanego na różne 

kolory. Możliwość wykonania kratki w każdym kolorze z palety RAL przy zastosowaniu metody malowania proszkowego.

Kratki drewniane (w cenie grzejnika)

Kratki zwijane 

Przekładki pomiędzy drewnianymi lamelami wykonane są z tworzywa sztucznego. Powierzchnia lameli naturalna lub bejcowana.

Kratka ze stali nierdzewnej

Profi le ze stali nierdzewnej ze stalowymi łącznikami. Przekładki wykonane z metalu. Bez możliwości zwijania.

Kratki linearne 

Lamele aluminiowe przymocowane do stalowych profi li. Przekładki wykonane z tworzywa sztucznego.

Kratka wpasowuje się w  aluminiową ramę okalającą tworząc jednolitą powierzchnię z podłogą.

R5-1

Kratka ze stali nierdzewnej

R6-1

Kratka zwijana, drewno buk natur.
Rama alu. natur.

R1-2

Kratka alu. linearna natur.
Rama alu. natur.

R1-1

Kratka zwijana, natur.
Rama alu. natur.

R6-2

Kratka zwijana, drewno buk bejcowany
Rama alu. brąz

R2-2

Kratka alu. linearna brąz
Rama alu. brąz

R2-1

Kratka zwijana, brąz
Rama alu. brąz.

R6-3

Kratka zwijana, drewno dąb natur.
Rama alu. natur.

R3-2

Kratka alu. linearna czarna (lakierowana)
Rama alu. czarna (lakierowana)

R3-1

Kratka zwijana, czarna (lakierowana)
Rama alu. czarna (lakierowana)

R6-4

Kratka zwijana drewno dąb bejcowany
Rama alu. brąz


