
Minuette  

Minuette: calorifer de baie din alam?. Disponibil în 3 variante de finisaje: Cromat, Aur, Cupru ?lefuit, Nichel 
satinat ?i Bronz ?lefuit.

Minuette, înălțimea 682 mm, lățime 570 mm, Aur

Caracteristici Tehnice

calorifer de baie din alamă
elemente orizontale cu diametrul de 30 mm
colectoare laterale cu diametrul de 30 mm
filetarea extremităţii colectorului de 1/2” G drept
presiunea maximă admisă 15 bar
temperatura maximă admisă 95°C

  Standard equipment

robinet curbat şi robinet de reţinere cu racorduri din cupru
kit elemente de acoperire a țevilor (pentru țevile cu grosime 
de până la 16 mm)
2 elemente de fixare pe perete de culoarea 
țevilor/suprafeţelor
aerisitor
dop orb
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Plus

       

Date tehnice

Model Deph  
(mm)

Height 
(mm)

Width 
(mm)

Conn. C. 
(mm)

Weigth (kg) Capacity (lt) Δt=60°C 
(Watt)

Δt=50°C 
(Watt)

Δt=40°C 
(Watt)

Δt=30°C 
(Watt)

Δt=20°C 
(Watt)

Exponent

414 - 3 ţevi - 2 
spaţii

60,0 414 540 500 5,80 1,20 144,0 116,0 88,0 62,0 38,0 1,203

596 - 4 ţevi - 3 
spaţii

60,0 596 540 500 7,80 1,70 192,0 154,0 118,0 83,0 51,0 1,203

778 - 5 ţevi - 4 
spaţii

60,0 778 540 500 9,70 2,10 242,0 192,0 146,0 102,0 61,0 1,252

960 - 6 ţevi - 5 
spaţii

60,0 960 540 500 11,70 2,60 291,0 232,0 175,0 121,0 73,0 1,263

Graţie prestaţiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap Minuette, se consideră idealee pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 
30°C

Randamentul este calculat în fază de certificare. Putere calculată cu ∆t 60°C. Pentru ∆t ≠ de 60°C utilizaţi formula: Q=Qn (∆t / 60)n

 

Standard equipment

• robinet curbat şi robinet de reţinere cu racorduri din cupru • kit elemente de acoperire a țevilor (pentru țevile cu grosime de până la 16 
mm) • 2 elemente de fixare pe perete de culoarea țevilor/suprafeţelor • aerisitor • dop orb

 

Packing

Atenţia pe care Irsap o rezervă fiecărui calorifer se manifestă şi în grija pentru ambalaj. Fiecare produs este protejat de un material antişoc 
care previne zgârieturile şi deteriorările accidentale pe parcursul transportului sau a manipulării pe şantier. Toate ambalajele trebuie 
colectate şi reciclate conform legislaţiei în vigoare.
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Culori e finisaje

SURFACES

Cromato
Cod. 50

Oro
Cod. 52

Bronzo Spazzolato
Cod. 54

Rame Spazzolato
Cod. 5F

Nichel Satinato
Cod. 6E

 

The Colors used in this folder are not considered binding. The different technological painting processes and the materials used for the 
realization can not have a perfect color match with the delivered product. Irsap company reserves the right to introduce at any time 
whatever modifications necessary to the improvement of the product.
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