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Tuburi radiante INFRA Tuburi radiante si convective

                              

  Tubul radiant propriu-zis este încălzit cu 
ajutorul arzătorului,  flacăra şi gazele de 
ardere cresc temperatura acestuia la valori 
cuprinse între 250 grd.C. în zona apropiată 
ventilatorului de exhaustare si 550 grd.C. în 
zona apropiată arzătorului. Reflectorul are 
rolul direcţionării radiaţiei în zona utilă.        
Ventilatorul de exhaustare are atât rolul 
evacuării forţate a gazelor de ardere cât şi de 
îmbunătăţire al transferului de căldură prin 
creşterea vitezei acestora în tub. Funcţie de 
puterea termică a tubului radiant şi de 
înălţimea de montaj se realizează intensităţi 
de radiaţie în zona utilă de sub tub care duc 
la transfer de căldură direct atât asupra 
personalului cât şi asupra corpurilor din zona 
de acoperire.  Indirect prin convecţie, 
corpurile încălzite prin radiaţie,  încălzesc şi 
aerul ambiant. 
 

  Arzatorul 
combustia in interiorul focarului ce constituie 
primul schimbator de caldura convectiv. 
Gazele de ardere calde strabat tubul ce 
constituie schimbatorul de caldura radiant. 
Acestea patrund ulterior in al 
doilea schimbator
de recuper
sunt evacuate fortat in exterior.
 Ventilatorul axial aflat deasupra 
schimbatoarelor de caldura convective
vehiculeaza aerul ce scalda cele doua 
schimbatoare de caldura convective si il
directioneaza 
se incalzi. 
modulatie
necesarul
( recuperare
raspunde 
confort termic
energetica
de incalzire.

Radiatie (temperature medie ) cu unde negre Radiatie (temperature medie ) cu unde negre
Convectie ( aer cald insuflat vertical )
Destratificare
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Tuburi radiante si convectiveTURBO Radianti cu tesatura metalica MFRH

                     

Principiu de functionare 

Arzatorul premix cu modulatie realizeaza 
combustia in interiorul focarului ce constituie 
primul schimbator de caldura convectiv. 
Gazele de ardere calde strabat tubul ce 
constituie schimbatorul de caldura radiant.        
Acestea patrund ulterior in al 

schimbator de caldura convectiv cu rol 
de recuperator si condensator dupa care 

nt evacuate fortat in exterior.  
Ventilatorul axial aflat deasupra 

schimbatoarelor de caldura convective  
vehiculeaza aerul ce scalda cele doua 

mbatoare de caldura convective si il 
ctioneaza in jos spre zona ce urmeaza a 

se incalzi.  Arzatorul functioneaza cu 
modulatie ( adaptarea caldurii emise la 
necesarul de caldura ) si condensatie  

recuperare caldura din gazele de ardere)  si 
 tuturor nevoilor de asigurare de 

termic in conditi de eficienta 
energetica net superioara oricarui alt sistem 

incalzire. 

  Modulul PremixEngine  componentă cheie a 
echipamentului, are rolul de preamestec al 
aerului de combustie insuflat de un ventilator 
special cu turaţie variabilă şi al gazului 
introdus prin robinetul multifuncţional. 
 Sistemul este ţinut sub control de blocul de 
comandă şi supraveghere a flăcării. Prin 
tubul de inox  se vehiculează amestecul de 
combustibil şi se distribuie la arzătoarele 
MFB (Metal Fiber Burner)   în care are loc 
combustia de suprafaţă în regim radiant.
Reflectorul  concentrează şi direcţioneaz
razele infraroşii în direcţia dorită de utilizator. 
Arzatorul este cu modulatie, isi adapteaza 
puterea debitata la necesarul cerut de 
consumator. Sistemul  poate  fi termostatat 
şi setat la intensitatea de radiaţie maxima 
dorita. 

Mod de incalzire 

Radiatie (temperature medie ) cu unde negre 
Convectie ( aer cald insuflat vertical ) 
Destratificare 

Radiatie (temperature ridicata ) cu unde 
luminoase 
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MFRH Aeroterme cu inductie Venturi 

            

ă cheie a 
echipamentului, are rolul de preamestec al 
aerului de combustie insuflat de un ventilator 

gazului 

inut sub control de blocul de 
rii. Prin 

 amestecul de 
toarele 

re are loc 
 în regim radiant.  

ionează 
 de utilizator. 

Arzatorul este cu modulatie, isi adapteaza 

fi termostatat 
ie maxima 

  Generatorul de aer cald Vortex introduce 
aer fierbinte in casetele inductoare. Acestea 
au rolul ca prin cele doua fante de 1 mm sa 
introduca aerul fierbinte in incinta ce se 
incalzeste. Aerul din spatele acestora este 
indus ( antrenat ) si amestecat omogen 
cu aerul fierbinte.  Gazele de ardere ce ies 
din generatorul Vortex strabat schimbatorul 
de caldura recuperator aflat in spatele 
casetelor,  transfera caldura catre aerul 
indus, cu condensatie si se evacueaza fortat 
in exterior. 
 Casetele incalzite de aerul fierbinte, vopsite 
cu vopsea neagra termorezistenta transmit 
caldura si prin radiatie.  
 Aerul introdus de suflanta poate fi aspirat din 
interior si filtrat sau din exterior ca aport de 
aer proaspat. 
  

Radiatie (temperature ridicata ) cu unde Convectie (aer cald insuflat orizontal ) cu 
generare de aer fierbinte si mixare cu aer 
rece indus.  
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Tip arzator 

Atmosferic de tip Venturi cu aer aspirat si cu 
ventilator de exhaustare si evacuare gaze de 
ardere 

Arzator Premix cu modulatie cu camera de 
combustie etansa si cu evacuare fortata a 
gazelor de ardere 

Arzator Premix cu modulatie cu combustie de 
suprafata in regim infrarosu 

Arzator Premix cu modulatie cu camera de 
combustie etansa si cu evacuare fortata a 
gazelor de ardere 

Avantaje 

Echipamente standard ce prezinta avantaje 
raportat la sitemul clasic de incalzire cu aer 
cald si la sistemul clasic de incalzire cu 
panouri ceramice: 
- randament de utilizare ridicat 
- aerul se incalzeste direct  in procent foarte 
scazut si indirect prin convectie de la 
corpurile incalzite prin radiatie. 
- radiatia termica incalzeste direct  zona de 
lucru  
- confortul termic se asigura la o temperatura 
a aerului  mai scazuta cu 2 – 4

o
 C)  

- lipsa curentilor de aer duce la evitarea 
antrenarii particulelor de praf sau 
sedimentate 
- incalzirea  este uniform distribuita pe 
intreaga suprafata a spatiului 
- aerul de combustie se poate extrage din 
exterior deci praful si umezeala din interior 
nu va afecta combustia. 
- nu se impune nici o ventilare mecanica 
pentru diluare noxe 
- combustia se realizeaza in interiorul tubului 
iar temperatura tubului radiant este mai 
redusa 
- gazele de ardere sunt evacuate fortat in 
exterior 

Se combina practic avantajele fiecarui tip de 
incalzire (cu aer cald si prin radiatie ), se 
elimina in mare parte dezavantajele acestora 
si se evidentiaza alte avantaje:: 
- eficienta energetica ridicata datorita 
recuperarii in condensatie a caldurii gazelor 
de ardere 
- asigura cresterea rapida si mentinerea 
constanta atat a temperaturii aerului cat si a 
temperaturii de radiatie 
- realizeaza o destratificare eficienta 
- permite o încălzire zonală sau generala 
eficientă  
- asigura incalzirea uniforma a unei suprafete 
extinse 
- permite setarea intensitatii maxime de 
radiatie functie de cerinta utilizatorului 
- permite setarea temperaturii aerului cald 
functie de cerinta utilizatorului 
- functionare cu modulatie - caldura emisa se 
adapteaza continuu la necesarul de caldura 
- mentinerea parametrilor de confort fara 
fluctuatii si socuri deranjante 
- securitate in exploatare 
- combustie perfecta, igienica fara degajari 
de noxe (CO, NOX) 

Se elimina dezavantajele incalzirii cu panouri 
ceramic si se evidentiaza alte avantaje: 
- permite o încălzire zonală eficientă prin 
focalizarea intensităţii de radiaţie;  
- permite setarea intensitatii maxime de 
radiatie functie de cerinta utilizatorului 
- functionare cu modulatie - caldura emisa se 
adapteaza continuu la necesarul de caldura 
- mentinerea parametrilor de confort fara 
fluctuatii si socuri deranjante 
- aerul de combustie este filtrat sau poate fi 
luat din exterior;  
- rezistenta la praf, umiditate si socuri 
mecanice 
- securitate in exploatare 
- combustie perfecta, igienica fara degajari 
de noxe (CO, NOX) 
 

Se elimina dezavantajele generatoarelor de 
aer cald si se evidentiaza alte avantaje: 
- eficienta energetica ridicata datorita 
recuperarii in condensatie a caldurii gazelor 
de ardere 
- debit mare de aer cald generat la 
temperatura redusa 
- distributie uniforma a aerului cald 
- temperatura redusa a aerului cald 
dimiueaza semnificativ stratificarea 
- lipsa turbulentelor si a curentilor de aer 
deranjanti 
- posibilitate de montaj la joasa inaltime 
- securitate in exploatare 
- combustie perfecta, igienica fara degajari 
de noxe (CO, NOX) 
 

Domenii de utilizare 

Incalzirea spatiilor mari ( cu suprafete mari  si 
inaltimi mai mari de 4m ) 

Incalzirea spatiilor mari ( cu suprafete mari  si 
inaltimi mai mari de 4m )  

Incalzire locala si focalizata puncte de lucru / 
zone cu nevoi minime de temperatura  

Incalzirea incaperilor cu inaltime mica si 
aglomerate  

 


