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Cãldura ºi apa sunt prea 
importante pentru a le neglija ºi 
pentru a face compromisuri. 

Siguranþa înseamnã mai mult 
decât încredere.

continuã a energiei ºi a cerinþelor tot 
mai exigente, utilizarea optimã a 
energiei a devenit o necesitate. 

Kermi a fãcut un pas mare înainte în De aceea, Kermi, cu o experienþã 
domeniul instalaþiilor de încãlzire de peste 30 de ani în domeniu , fiind 
încã de acum 25 de ani, când a printre cei mai cunoscuþi producãtori 
dezvoltat corpurile de încãlzire de din Europa, prin inovaþiile sale de 
temperaturã scãzutã. De asemenea pionierat, oferã o tehnologie 
introducerea tehnologiei de vopsire modernã de încãlzire ºi confort.
în douã straturi a fost un model urmat 
de colegii de branºã. Datoritã ideilor 
inovative, Kermi a reuºit sã punã 

Kermi va oferã siguranþã la un nivel bazele unor noi standarde în 
foarte înalt, respectiv o gamã variatã tehnoligia încãlzirii din zilelele 
de materiale de calitate cu o noastre.
funcþionalitate perfectã.

Datoritã preþurilor în creºtere 
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Tehnologia inovativã asigurã 
confortul maxim în cãminul dvs la un 
consum minim de energie.

Idei noi pentru satisfacerea noilor 
pretenþii.

Datoritã preþurilor în creþtere 
continuã þi a cerinþelor cât mai 
exigente, utilizarea optimã a energiei a 
devenit o necesitate. Tehnologia 
modernã care pânã în prezent se putea 
realiza doar prin instalaþii montate 
încentrala termicã sau pe acoperiþ 
(cazane în condensaþie, panouri 
solare) , acum pot funcþiona eficient þi 
prin intermediul unor corpuri de 
încãlzire amplasate în cãminul dvs. 

Kermi a fãcut un pas mare înainte în 
domeniul instalaþiilor de încãlzire cu 25 
de ani în urmã, când a dezvoltat 
corpurile de încãlzire de temperaturã 
scãzutã. Deasemenea introducerea 
tehnologiei de vopsire în douã straturi a 
fost un model urmat de colegii de 
branþã. Datoritã ideilor inovative Kermi 
a reuþit sã punã bazele unor noi 
standarde în tehnoligia încãlzirii a 
zilelor noastre.

energiei 

Therm X2 este primul ºi singurul corp 
de încãlzire prin intermediul cãruia se 
poate economisi energie ºi în acelaºi 
timp se asigurã mai mult confort. 
Datoritã calitãþilor sale excepþionale a 
fost premiat de cãtre Forumul Energetic 
din Bayern.



Timp de 
încãlzire 
redus cu 
pânã la

25%

Capacitate de 
radiaþie mai 

mare cu pânã 
la

100%

Costuri de 
încãlzire 

reduse cu 
pânã la

11%

Dat fiind faptul cã 90% din consumul de 
energie al cãminelor este folosit pentru încãlzire, 
în acest domeniu putem sã realizãm cele mai 
spectaculoase economisiri de energie (pentru 
cã avem de unde). Pe de altã parte este 
important ca fiecare încãpere a cãminului nostru 
sã fie încãlzitã pentru satisfacerea cerinþelor de 
confort ambiential. Confort general maxim cu 
consum scãzut de energie – cum le putem avea 
pe amândouã ?!

În cazul corpurilor de încãlzire de pânã acum 
plãcile se încãlzeau simultan (în paralel),  în 
cazul Therm X2 se va încãlzi prima datã 
elementul din faþã. Pe durata unei funcþionãri 
normale, plãcile din faþã se încãlzesc integral iar 
plãcile din spate abia se încãlzesc.

Principiul inovativ X2 al circuitului în serie 

ECONOMIE DE ENERGIE- 
CONFORT TERMIC RIDICAT.

Astfel datoritã puterii în continuã 
creºtere ºi capacitãþii de transfer termic, 
încãperea se va încãlzi foarte repede. În 
comparaþie cu corpurile de încãlzire 
clasice, rezultatul este excepþional din 
mai multe puncte de vedere: Therm X2 
ajunge cu 25% mai repede la 
capacitatea de încãlzire maximã; 
radiazã cu 100% mai multã cãldurã în 
t impul funcþ ionãri i  normale iar 
cheltuielile de încãlzire se reduc cu 
pânã la 11% datoritã ventilului special.



Timp de 
încãlzire 
redus cu 
pânã la

25%

Principiul X2 al circuitului în serie în 
cazul Therm X2 are mai multe 
avantaje. Acest fapt este dovedit prin 
dinamica ºi prin timpul de reacþie mult 
mai scurt al plãcilor. Precum aratã 
imaginile termografice alãturate 
Therm X2 are o arie de acþionare mult 
mai mare faþã de corpurile de încãlzire 
standard. Plãcile se încãlzesc într-un 
timp minim iar capacitatea de încãlzire 
este extrem de crescutã. 

CAPACITATE MAXIMÃ DE ÎNCÃLZIRE
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ATINSÃ ÎNTR-UN TIMP RECORD

Comparaþia fazelor încãlzirii

Radiator clasic Therm X2

Timp socotit în minute la 10 % vitezã de curgere

Radiatoare clasice

Supapa 800 s deschisã complet
Capacitate = 1158 W (70° C / 55° C)
T  dupã 200 s = 43,5° Cm

T  dupã 800 s = 42° Cr

Radiatoare Kermi Therm X2 

Supapa 600 s deschisã complet
Capacitate = 1158 W (70° C / 55° C)
T dupã 200 s = 50° Cm 

T  dupã 600 s = 36° Cr

T  = Temperatura medie a suprafeþei m

T  = Temperatura de retur r

Therm X2 se încadreazã perfect în 
ambientul oricãrui cãmin þi atinge într-
un timp record capacitatea maximã de 
încãlzire.



Capacitate de 
radiaþie mai 

mare cu pânã 
la

100%

ORICÂND, CONFORT TERMIC RIDICAT

Comparaþia 
termograficã 
evidenþiazã faptul 
cã este vorba de o 
temperaturã medie 
a suprafeþei 
plãcilor frontale 
mult mai mare, 
astfel contribuind la 
o capacitate de 
încãlzire mai 
ridicatã cu pânã la 
100%.  

Sentimentul de confort în încãpere depinde 
foarte mult de puterea de radiaþie a cãldurii a 
corpurilor de încãlzire. Probabil cunoaºteþi 
sentimentul când termometrul aratã o 
temperaturã corespunzãtoare,  dar  
sentimentul de confort vã lipseºte cu 
desãvârºire. Dupã care ne dãm seama cã de 
fapt corpul de încãlzire nu emanã cãldura 
cum ar trebui. 

Motivul: Sistemul de circuit paralel utilizat 
pânã acum încãlzeºte toate plãcile corpului 
de încãlzire în egalã mãsurã. De-a lungul a 
95% din perioada de încãlzire se ajunge la o 
temperaturã a suprafeþei sub 40°C pentru a 
atinge temperatura doritã a încãperii – dar 
confortul ambienþial real nu se atinge. Therm 
X2 funcþioneazã total diferit. 

Radiator clasic Therm X2
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Therm X2 funcþioneazã total diferit.

Datoritã tehnologiei unice X2, 
temperatura medie a suprafeþei plãcilor 
frontale creºte simþitor – astfel creºte ºi 
capacitatea de radiaþie a cãldurii cu 
pânã la 100%.



Costuri de 
încãlzire 

reduse cu 
pânã la

11%

Consumul de energie devine tot mai mult 
un factor important în socotirea cheltuielilor 
necesare pentru un cãmin. Ordonanþele de 
guvern severe ºi introducerea noilor 
sisteme de taxare vestesc vremuri grele 
pentru cei care risipesc energia. De aceea 
este important sã economisim energie 
peste tot unde acest lucru este posibil.  

Timpul de încãlzire redus, capacitatea de 
emanare a cãldurii crescutã ºi pierderile 
minime de cãldurã, permit sistemului 
Therm X2 atingerea unui grad înalt de 
eficienþã energeticã, care în cazul 
sistemelor tradiþionale de încãlzire nu ar fi 
posibil. Rezultatul obþinut datoritã ventilului 
special, este reducerea costurilor de 
încãlzire cu pânã la 11%.

Plãcile din spate în timpul funcþionãrii 
normale abia se încãlzesc. Datoritã 
pierderii reduse a cãldurii în direcþia 
peretelui se realizeazã un efect de scut.

ECONOMIE DE ENERGIE PE DEPLIN CONFORTABILÃ
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O investiþie care se recupereazã rapid precum aratã 
urmãtorul exemplu:

Baza: Comparaþie case vechi, noi þi case cu consum de energie scãzut în 
2cazul unei suprafeþe de încãlzit de 190 m .

Case noiCase vechi
Case cu 

consum de 
energie scãzut

Necesar anual total de cãldurã

Economii anuale posibile în kWh 
cu Therm X2

Economii anuale posibile în litrii 
combustibil de încãlzire (10 kWh/l) 
cu Therm X2

Reducerea cheltuielilor utilizând 
Therm X2

Reducerea cheltuielilor 
Dupã 10 ani
Dupã 15 ani
Dupã 20 ani
Dupã 25 ani

57.000
kWh/an

19.000
kWh/an

11.400
kWh/an

6.270
kWh/an

2.090
kWh/an

1.254
kWh/an

627 I/an 209 I/an 125 I/an

398 € 133 € 79 €

4.517 €
6.592 €
8.682 €
10.787 €

1.506 €
2.197 € 
2.894 €
3.596 €

900 €
1.314 €
1.731 €
2.151 €

S-au luat în calcul:
*) Combustibil de încãlzire lichid; preþ pentru 3000 l (63,50 €/100 l) cu TVA.
**) presupunând o creºtere anualã a preþului combustibilului de 3% 

Temperatura medie crescutã a suprafeþei duce la o 
creþtere a capacitãþii de radiaþie a cãldurii cu 100% 
(comparaþi temperatura medie a suprafeþei în 
cazul Therm X2 cu cea a corpurilor de încãlzire 
tradiþionale).

Exemplul de calcul dovedeþte faptul cã 
mai ales în cazul caselor vechi, Therm 
X2 ajutã la scãderea costurilor de 
energie. Chiar þi în cazul caselor cu 
consum de energie scãzut, tehnologia 
X2 ajutã la realizarea unor economii.

Bibliografie: Rapoartele cercetãrilor 
Prof.Dr.Ing. Rainer Hirschberg, 
"Performanþa dinamicã þi energia – 
comparaþia corpurilor de încãlzire plate 
cu plãcile interconectate þi "Instalarea 
ventilului – domenii de utilizare, 
a jus ta re  h id rau l i cã ,  eva lua re  
energeticã " þi Raportul de cercetare al 
TU Dresden "Evaluarea corpurilor de 
încãlzire Therm X2 prin simulare”.

Puterea de radiaþie



THERM X2 PROFIL-V / -VM
Therm X2 Profil-
Corpuri de încãlzire cu 
ventil încorporat cu 
racordare lateralã sau la 
mijloc.

Tehnologia inovativã a viitorului 

Design atrãgãtor.

Pe lângã tehnica inovativã X2 pentru 
mai mult confort ºi consum mai mic de 
energie, corpurile de încãlzire Therm 
X2 posedã, în ceea ce priveºte 
calitatea ºi construcþia, toate atributele 
unei repartiþii de cãldurã ale  viitorului; 
de la lãcuirea în douã straturi de calitate 
ce-l înconjoarã pânã la garnitura 
complet integratã de ventile cu valorile 
k  prereglate din fabricã.v



¦  cu tehnologia unicã X2 ¦  tip 12, 22, 33
¦  design atrãgãtor ¦  înãlþime 300 – 900 mm
¦  garniturã de ventil integratã cu valori k  ¦   lungime 400 – 3000 mm*v

reglate încã în faza de producþie *nu la fiecare tip þi lungime 
¦   racord lateral dreapta/stânga sau cu 
racord la mijloc 

În cazul racordului la 
mijloc tipul þi 
dimensiunea corpului 
de încãlzire  se alege 
þi în funcþie de 
sistemul de þevi. 

Corpuri de încãlzire inovative cu calitatea Kermi.



THERM X2 PLAN-V / -VM
Therm X2 cu 
suprafaþã planã-
Corpuri de 
încãlzire cu ventil 
încorporat cu 
poziþionare 
lateralã sau la 
mijloc 

Tehnologie unicã pentru un consum 
de energie redus cu un design 
atrãgãtor 

Therm X2 Plan –V/-VM se integreazã 
perfect în ambient þi asig rã confort 
ambiential datoritã puterii sale de 
încãlzire crescute. Ventilul este 
încorporat þi capacitatea sa de 
încãlzire este reglatã încã din faza de 
producþie. Aceasta contribuie nu numai 
la reducerea consumului de energie 
dar asigurã þi echilibrul hidraulic. 

u



¦   tehnologia unicã X2 ¦  tip 12, 20, 22, 30, 33
¦  înveliþ frontal neted, plan, laminat ¦  înãlþime 300 – 900 mm
¦   garniturã ventil integratã cu valori k  reglate ¦  lungime 400 – 3000 mm*v

încã în faza de producþie *nu la fiecare tip sau lungime
¦  racord lateral dreapta/stânga sau la mijloc.

Tehnologia de încãlzire a viitorului pentru un 
consum de energie redus într-o formã esteticã 

Sub designul atractiv 
se ascunde 
tehnologia unicã X2 în 
scopul reducerii 
consumului de 
energie þi pentru 
asigurarea confortului 
ambiential.
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