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Nauja technologija 
dabar visuose 
dvigubuose ir 
trigubuose apatinio 
prijungimo 
radiatoriuose.

THERM X2
PROFILINIAI IR 
LYGIAPLOKŠČIAI

Su išskirtiniu X2 principu
■	 Sutaupoma	iki	11	%	energijos	dėl	

didesnio	energetinio	našumo.
■	 Iki	100	%	daugiau	spinduliavimo	ir	visada	

maksimalus	komfortas.
■	 Gamykloje	sureguliuotas	ir	iIntegruotas	

termostatinis	vožtuvas.	
■	 Prijungimas	iš	kairiojo/dešiniojo	šono	ar		

per	vidurį.
■	 Ryškus	profiliuotas	dizainas	ar	

nepriekaištingai	nudažyta	lygi	dengiančioji	
plokštė.

■	 Konstrukcijos	aukštis:	300	-	900	mm
■	 Konstrukcijos	ilgis:	400	-	3000	mm

Pirmieji  plokštieji radiatoriai, taupantys 
energiją ir sukuriantys daugiau jaukumo

Iki	šiol	gamintų	radiatorių	plokštės		buvo	
jungiamos	lygiagrečiai,	taip	kad	šilumos	
srautas	jomis	tekėtų	vienu	metu,	tuo	tarpu	
Therm	X2	veikia	visiškai	nauju,	unikaliu	
būtent	nuoseklaus	šilumos	tekėjimo	principu.

Priekinė	plokštė	su	galine	sujungta	taip,	kad	
paduodamas	šilumos	srautas	nukreipiamas	
iš	kart	į	ją.	Įprastu	naudojimo	režimu	
priekinės	plokštės	galios	užtenka,	o	galinė	
plokštė	išyla	tik	prireikus	didesnės	galios.	
Dėl	geresnių	konvekcinių	savybių	galima	
greitai	išildyti	patalpą.				

iki                      iki                              iki

25%	 		100%			11%
trumpesnis	 didesnė	spinduliavimo		 energijos	
išilimo	laikas	 galia																														 taupymas	

Rezultatas trigubai išskirtinis:
Therm X2  25% greičiau pasiekia savo 
maksimalią  šildymo galią.
Jis  iki 100% pasiekia spinduliavimo 
efektą suteikdamas daugiau jaukios 
šilumos normaliu režimu, kuris sudaro 
apie 95% viso šildymo laikotarpio, 
ir leidžia sutaupyti  iki 11% išlaidų 
šildymui naudojant gamykloje specialiai  
sureguliuotą vožtuvą. 

Žymiai	geresnė	dinamika,	greitas	suveikimas	
ir	trumpesnis	išilimo	laikas	leido	pasiekti	puikų	
rezultatą	tenkinantį	rytdienos	šildymo	prietaiso	
reikalavimus	
Pagrindinis	„Inside“	principas	-		šiluma	
patalpai	bet	ne	sienai.	Therm	X2	yra	ženkliai	
pranašesnis	už	mums	įprastus	plokščiuosius	
radiatorius.
Therm	X2	tai	naujas	standartas	šildymo	
technikoje	

Norėdami	sužinoti	daugiau	apie	šią	išskirtinę	
naujovę	radiatorių	pasaulyje	reikalaukite	
papildomos	informacijos	apie	Therm	X2		
iš	savo	šildymo	sistemų	specialisto	ar	
kreipkitės	tiesiai	į	Kermi.



Estetiškas sprendimas 
su šoniniu ir apatiniu 
prijungimu

PROFILINIAI	Profil	
IR 
LYGIAPLOKŠČIAI	Plan

Jauki	šiluma	pagal	aukštą	Kermi	kokybės	
standartą.
■	 Modeliiai	su	šoniniu	arba	apatiniu	

prijungimu
■	 Ryškus	profiliuotas	dizainas	ar	

nepriekaištingai	nudažyta	lygi	
dengiančioji	plokštė.

■	 Aukštis:	300	-	900	mm
■	 Ilgis:	400	-	3000	mm

Radiatorius Kermi Plan-Hygiene – 
tai sprendimas, atitinkantis 
ypatingai aukštus švaros ir 
higienos reikalavimus. 
Lengvai prieinamas ir greitas 
valymas užtikrina, kad patalpos 
oras bus beveik be dulkių.

Pažangūs radiatoriai, orientuoti į ateitį.

Nesvarbu	kurią	versiją	pasirinksite:	Plan	su	
nepriekaištinga	lygia	priekine	plokšte	ar	
Profil	–	profiliuota	priekine	plokste,	
radiatoriai	Kermi	visada	bus	ekonomiškas	
sprendimas	šiuolaikiškam	šilumos	tiekimui.	
Pagaminti	pagal	aukštą	Kermi	kokybės	
standartą.	Didelė	šilumos	galia	esant	net	ir		
žemai	vandens	temperatūrai	šildymo	
sistemoje.	Dėl	nedidelio	vandens	kiekio	
jautrus	ir	dinamiškas	šilumos	valdymas.
Tinka	visiems	šilumos	šaltiniams,	kieto	bei	
skysko	kuro,	dujinio	bei	geoterminio	šildymo	
ar	esant	centralizuoto		šilumos	tiekimo		
sistemai.		Šiluminės	energijos	taupymui	
gamintojas	siūlo	tikslų	radiatorių	galios	
parinkimą	tiek	įprastinėms	sistemoms,	tiek	ir	
žematemperatūrinėms		šildymo	sistemoms	
naudojant		kondensacinius	katilus		ar	
jungiant	prie	geoterminės	sistemos.

Lygiaplokštis	šoninio	
prijungimo	radiatorius,	su	
ypatingai	lygiu	iki	pat	kraštų	
lakuotu	ir	blizgiu	paviršiumi.	

Apatinio	prijungimo	radiatorių	galima	jungti	centre	arba	dešinėje	ar	kairėje	prietaiso	pusėje.	
Centrinio	jungimo	atveju	radiatoriaus	dydžio	parinkimą		galima	atlikti	ir	po	vamzdžių		 
privedimo.



GAMINIŲ	PROGRAMA

Radiatoriai skirti renovacijai

Senus	radiatorius	paprasta	pakeisti	į	
šiuolaikišką,	energiją	taupančia	šildymo	įrangą.	
Šiam	tikslui	Kermi	Jums	siūlo	pilną	 
modernizavimo	programą.		Švariam	ir	 
greitam	pakeitimui	esant	tiksliam	atstumui	tarp	
asamų	vamzdžių.			Be	sudėtingų	apdailos	ar	
dažymo	darbų.	Taip	pat	galimybė	panaudoti	
termostatinę	armatūrą.

Radiatoriai vonios kambariui, holui   ar 
virtuvei

Specialūs	šildymo	prietaisai	viename	stiliuje.
Kūrybiniai	sprendimai	ir	plačios	panaudojimo	
galimybės.	Estetiški	prijungimo	ir	tvirtinimo	
mazgai,	aukšta	apdirbimo	kokybė.	
Prietaisai	skirti	komfortiškai	ir	jaukiai	aplinkai	
sukurti.	

Vamzdiniai dekoratyviniai radiatoriai
Decor-S, Decor-V

Gana	elegantiškas	būdas	harmoningai	 
suderinti	ekonomišką	šilumos	paskirstymą	ir	
estetišką	išorinį	vaizdą.	Išoriniam	visų	šios	
grupės	gaminių	dizainui	būdingos	tiesios	
aiškios	linijos	ir	švelnūs	užapvalinimai.	

Konvektoriai

Didelis	šiluminis	galingumas	esant	nedideliam	
užimamam	plotui		-	tai	yra	Kermi	konvektorių	
konstrukcijos	išskirtiniai	bruožai.
Gaminami	ir	specialių	sudėtingų	lenktų	arba	
kampinių	formų	konvektoriai	skirti	montuoti	prie	
panoraminių	vitrinų.

Šildomos sienutės

Tiesios	ir	aiškios	linijos,	plokščias	dizainas	
ir	didelė	įvairovė.	Vertikalios	sienutes	ypač	
tinka	ten,	kur	pagal	architektūrinį	sumanymą	
reikia	išnaudoti	aukštas,	vertikalias	sienas.	
Pavyzdžiui,	dideliuose	vestibiuliuose,	holuose,	
laiptinėse.

Šildomos grindys

Naujas	Kermi	laimėjimas	grindų	šildymo	
sistemų	srityje.	Sukonstruotas	kaip	vientisa	
sistema	pagal	aukščiausią	Kermi	kokybės	
standartą.	Aprūpinta	daugybe	techninių	
naujovių	ir	apgalvota	iki	smulkmenų.
Visos	reikalingos	medžiagos	iš	vienų	rankų.	

Jei norite susipažinti su 
visa Kermi šildymo įrangos 
programa, ši brošiūra 
atskleis Jums, gražų, 
įvairiapusį ir funkcionalų 
šilumos pasaulį. Brošiūros 
teiraukitės savo šilumos 
įrangos specialisto ar 
kreipkitės tiesiogiai į Kermi.

Viską apie Kermi patogių 
dušo kabinų programą 
sužinosite atitinkamoje 
brošiūroje. Ją galite 
nemokamai gauti savo 
specializuotoje 
santechnikos parduotuvėje 
ar tiesiogiai iš Kermi.

Kermi GmbH 
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling  Germany (Vokietija) 

Telefonas +49 (0) 99 31 / 501-0 
Faksas  +49 (0) 99 31 / 501-653

www.kermi.de 
info@kermi.de

Techninis, informacinis atstovas
Raudondvario pl. 78,  Kaunas
Lietuva

www.kermi.lt
info@kermi.lt


