
CoRayVacCoRayVac
Ciàg∏y system ogrzewaczy gazowych o niskiej 

intensywnoÊci promieniowania podczerwonego

®

� Oszcz´dnoÊç paliwa i zwi´kszona 

wygoda u˝ytkownika dzi´ki          

szeregowemu umiejscowieniu palników

� Wi´ksza wydajnoÊç dzi´ki: hartowanym

i powlekanym aluminium rurom,    

specjalnie profilowanym reflektorom 

aluminiowym i nowoczesnej konstrukcji 

palników

� Niewielkie wymagane odleg∏oÊci do 

materia∏ów palnych pozwalajà     

maksymalnie wykorzystaç miejsce

� Mniejsza liczba koniecznych otworów w

Êcianach budynku dzi´ki pod∏àczeniu 

kilku palników do jednej pompy ssàcej 

spaliny

� Estetyczny wyglàd dzi´ki wyrównaniu 

kraw´dzi przy suficie i dodatkowym 

kratom ozdobnym

� Przyjazny dla Êrodowiska – spe∏nia 

surowe normy emisji

0063JakoÊç w ka˝dym j´zykuTM



CORAYVAC®

Model CRT10 CRT15 CRT20 CRT25 CRT30 
Moc wejÊciowa [kW] 10 15 20 25 30

Liczba palników na odga∏´zienie (maksymalna) 6 5 4 3 3

D∏. rury promiennika mi´dzy palnikami [m]

Min. 3,6 5,2 6,5 7,2 8,6

Max. 6,0 9,0 11,4 13,4 16,0

Paliwo Gaz ziemny (GZ-50) lub Gaz p∏ynny propan lub butan (LPG)

Zu˝ycie gazu (m3/godz.)*

NG (G20) 0,95 1,43 1,91 2,38 2,86

NG (G25) 1,11 1,66 2,22 2,77 3,328 

LPG (G31) 0,38 0,56 0,75 0,94 1,13

CiÊnienie wejÊciowe (mbar)

GZ-50 (G20) 16 min., 25 max.

LPG (G31) 29 min., 44 max.

Z∏àcze gazu 1/2" BSPT (ISO 7 – 1)

Zasilanie elektryczne Pompy pró˝niowe – 230/400V, Palnik jedno- lub trójfazowy – 230V, 50 Hz, jednofazowy, 1,0 A

G∏owica palnika Odlew ˝eliwny (opcja — odlew ˝eliwny niklowany)

Komora spalania i rury wymiennika ciep∏                            f 100mm lub 150mm, rury stalowe cieplnie hartowane z pow∏okà aluminiowà, gruboÊç 1,6mm

Âr. zewn´trzna wylotu spalin [mm] φ 100mm lub 150mm

Reflektor i p∏ytki koƒcowa Aluminium NS3H14 (lub stal nierdzewna 1.4016 2R jako opcja)

Zap∏on                                                                                 W pe∏ni automatyczny, trzy próby, iskra bezpoÊrednia, 100% odci´cie p∏omienia 
zap∏onu z modu∏em wyprostowania p∏omienia

Zatwierdzony jako Z kana∏em spalinowym

Norma CE EN 777

Akcesoria Sygnalizacja zablokowania urzàdzenia

Ci´˝ar
Palnik i komora spalania [kg] 8,9

Rura i reflektor [kg/m] 4,8 z reflektorem aluminiowym

5,85 z reflektorem ze stali nierdzewnej
* wg ciep∏a spalania

Odleg∏oÊç od materia∏ów palnych** [mm]

Model CRT10 CRT15 CRT20 CRT25 CRT30 

Pozioma                                             A 150 150 150 150 150

B 510 600 760 840 920

C 1500 1500 1500 1500 1530

D 510 600 760 840 920

Wydrukowano w USA                                                                                                        BHCRTSPL                                                                                                                      PP-.5M0900A

©2000 Roberts-Gordon   Wszystkie prawa zastrze˝one. ˚adnej cz´Êci tego dzie∏a chronionego prawem autorskim nie wolno reprodukowaç ani kopiowaç w ˝adnej postaci ani ˝adnym sposobem  — graficznie, elektronicznie ani mechanicznie, w tym za 
pomocà fotokopii, nagrywania, utrwalania na taÊmie i umieszczania w systemach zapisu i pobierania informacji  — bez pisemnego zezwolenia Roberts-Gordon.

Roberts-Gordon Siedziba Zarzàdu (USA):
Oxford Street Roberts-Gordon
Bilston, West Midlands WV14 7EG UK Tel.: +1 716.852.4400
Tel.: +44(0) 1902 494425 Fax: +1 716.852.0854
Fax: +44(0) 1902 403200
E-mail: export@rg-europe.co.uk Biuro kanadyjskie:

Roberts-Gordon Canada Inc.
Tel.: +1 905.945.5403

http://www.rg-inc.com Fax: +1 905.945.0511

** Kompletny zestaw procedur do instalacji, eksploatacji i obs∏ugi znajduje si´ w bie˝àcym wydaniu Instrukcji Instalowania, Obs∏ugi i Serwisowania  
gazowych ogrzewaczy promiennikowych CORAYVAC®.

Przepisy dotyczàce instalacji: Wyroby ROBERTS GORDON® mo˝na instalowaç jedynie zgodnie z lokalnymi przepisami i normami. Monta˝ mo˝e
wykonaç jedynie osoba przeszkolona w instalacji i obs∏udze ogrzewaczy gazowych.

Informacja dodatkowa: ROBERTS GORDON® i niezale˝ni dystrybutorzy Roberts-Gordon udost´pniajà informacje i udzielajà szczegó∏owych porad 
technicznych dotyczàcych zastosowaƒ, in˝ynierii, projektowania systemów, monta˝u i pracy urzàdzeƒ. Prosimy si´ do nas zwracaç po wszelkie
dodatkowe informacje, jak te˝, aby uzyskaç Instrukcj´ Instalowania, Obs∏ugi i Serwisowania dla systemu CORAYVAC®.
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