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 Dynamic FCT 24 DC

Wysokowydajny konwektor podłogowy z wymiennikiem lamelowym Cu-Al wyposażony w wen-

tylatory tengencjalne i ekologiczne silniki 24V (DC).

Dopracowana konstrukcja zapewnia najkorzystniejsze parametry grzewcze i cichą pracę.

Zastosowanie w obiektach mieszkalnych, budynkach administracyjnych i innych obiektach 

przeznaczenia zarówno ogólnego jak i ze szczególnymi wymogami akustycznymi.

Dynamic FCT 24 DC

 Wymiary i przekroje FCT 24 DC

FCT 20-09

FCT 40-09

FCT 20-11

FCT 40-11

FCT 41-12

Standardowe przyłącza po lewej stronie, wymiennik od strony okna
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Dynamic FCT 24 DC

Standardowe wyposażenie grzejnika

Zakres dostawy:

-  wanna grzejnika ze stali nie-

rdzewnej DIN 1,4301 gr. 0,8mm 

wewnątrz lakierowana na kolor 

czarny matt

-  górna ramka okalająca z anodyzo-

wanego aluminium

-  krata górna (grill) ze standardowej 

oferty zehnder wg specyfi kacji 

klienta 

-  wysokowydajny wymiennik lame-

lowy Al-Cu lakierowany na kolor 

czarny matt z zaworem odpowie-

trzającym 

-  wentylatory tangencjalnie z silni-

kiem 24V DC

-  listwa zaciskowa złącz el. 

-  połączenia gwintowane z funkcją 

odcięcia (prosty i kątowy) 

-  blacha osłaniająca podłączenia 

C.O.

-  śruby poziomujące

-  montażowa płyta wiórowa (zabez-

pieczenie)

-  instrukcja montażowa 

-  opakowanie transportowe

Przykłady automatyki sterującej znajdują się w cenniku generalnym. Zalecany SR 201.

* Podane długości są długościami standardowymi. Dostępne również długości pośrednie. 

** Możliwość pracy jako urządzenie chłodnicze (w systemie 2-rurowym) - szczegółowe dane w dokumentacji technicznej.

Aby uzyskać zgrubną wartość mocy przy parametrach 90/70/20 należy pomnożyć wartość mocy grzewczej przy 75/65/20 

przez współczynnik korekcji 1,22, analogicznie dla 70/55/20 wpółczynnik korekcji wynosi 0,85, a dla 55/45/20 - 0,59.

** 



4

Dynamic FCT 230 AC

 Dynamic FCT 230 AC

Wysokowydajny konwektor podłogowy z wymiennikiem lamelowym Cu-Al wyposażony w wen-

tylatory tengencjalne i silniki elektryczne 230 V (AC).

Dopracowana konstrukcja zapewnia najkorzystniejsze parametry grzewcze i cichą pracę.

Zastosowanie w obiektach mieszkalnych, budynkach administracyjnych i innych obiektach 

przeznaczenia ogólnego.

 Wymiary i przekroje Dynamic FCT 230 AC

FCT 20-08

FCT 20-09

FCT 40-09

FCT 20-11

FCT 40-11

FCT 41-12

Standardowe przyłącza po lewej stronie, wymiennik od strony okna
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Dynamic FCT 230 AC

Standardowe wyposażenie grzejnika

Zakres dostawy:

-  wanna grzejnika ze stali nie-

rdzewnej DIN 1,4301 gr. 0,8mm 

wewnątrz lakierowana na kolor 

czarny matt

-  górna ramka okalająca z anodyzo-

wanego aluminium

-  krata górna (grill) ze standardowej 

oferty zehnder wg specyfi kacji 

klienta 

-  wysokowydajny wymiennik lamelowy 

Al-Cu lakierowany na kolor czarny 

matt z zaworem odpowietrzającym 

-  wentylatory tangencjalnie z silni-

kiem 230 AC

-  listwa zaciskowa złącz el. 

-  połączenia gwintowane z funkcją 

odcięcia (prosty i kątowy) 

-  blacha osłaniająca podłączenia 

C.O.

-  śruby poziomujące

-  montażowa płyta wiórowa (zabez-

pieczenie)

-  instrukcja montażowa 

-  opakowanie transportowe

Przykłady automatyki sterującej znajdują się w cenniku generalnym. 

Zalecany ZVD.

*  Podane długości są długościami standardowymi. 

Dostępne również długości pośrednie.

**  Możliwość pracy jako urządzenie chłodnicze (w systemie 2-rurowym) - 

szczegółowe dane w dokumentacji technicznej.

Aby uzyskać zgrubną wartość mocy przy parametrach 90/70/20 należy 

pomnożyć wartość mocy grzewczej przy 75/65/20 przez współczynnik 

korekcji 1,22, analogicznie dla 70/55/20 wpółczynnik korekcji wynosi 0,85, 

a dla 55/45/20 - 0,59.

** 
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Kratki Oplflex

Kratki aluminiowe (wliczone w cenę)

Kratki linearne

Kratka linearna: aluminium  
naturalne 
Ramka: aluminium naturalne 
Tuleje dystansowe: szare

Kratka linearna: brąz 
Ramka: brąz 
Tuleje dystansowe: czarne

Kratka linearna: czarny 
Ramka: czarny 
Tuleje dystansowe: czarny

Kratki rolowane

Kratka rolowana: aluminium 
naturalne 
Ramka: aluminium naturalne 
Tuleje dystansowe: szare

Kratka rolowana: brąz 
Ramka: brąz 
Tuleje dystansowe: czarny

Kratka rolowana: czarny 
Ramka: czarny 
Tuleje dystansowe: czarny

Kratki drewniane (wliczone w cenę)

Kratki rolowane

Kratka rolowana: buk naturalny 
Ramka: aluminium naturalne 
Tuleje dystansowe: beżowe

Kratka rolowana: buk bejcowany 
Ramka: brąz 
Tuleje dystansowe: czarny

Kratka rolowana: dąb naturalny 
Ramka: aluminium naturalne 
Tuleje dystansowe: beżowe

Kratka rolowana: dąb bejcowany 
Ramka: brąz 
Tuleje dystansowe: czarny

Kratka ze stali nierdzewnej (dostępna za dodatkową opłatą)

Kratka rolowana

Kratka: Stal szlachetna Inox 
Ramka: aluminium naturalne 
Tuleje dystansowe: szare




