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ELEMENTY GRZEJNE RURKOWE TYP GO 
 
Elementy grzejne z radiatorem aluminiowym, typ GO, o du�ej powierzchni 
oddawania ciepła, przeznaczone s� do nagrzewnic powietrza i urz�dze� 
technologicznych, gdzie niezb�dna jest emisja du�ej mocy przy niewielkim 
wydatku wentylatora. 
 
 
�rednica elementu:   ø 8,5 mm 
�rednica �eber radiatora:   ø 27,0 mm 
Napi�cie zasilania:   230 V, 400 V lub inne na zamówienie 
Moc znamionowa:   300 W... 3000 W 
Długo�� elementu w stanie prostym: 300 mm... 2000 mm 
Długo�� radiatora na elemencie:  250 mm... 1950 mm 
 
TERMEX wykonuje na zamówienie elementy grzejny z radiatorem, ró�ni�ce si� moc�, napi�ciem, wyprowadzeniami, 
materiałem rurki i długo�ci� radiatora. 
 
Zastosowanie 

Elementy grzejne rurkowe typ GO, przeznaczone s� do pracy w wyrobach do u�ytku domowego i podobnego oraz 
urz�dzeniach profesjonalnych, które pracuj� w pomieszczeniach zamkni�tych. TERMEX produkuje elementy grzejne z 
radiatorem od 10 lat i dostarcza je kooperacji, kilku znanym producentom urz�dze� grzewczych. Stosuje je równie� w 
termowentylatorach przeno�nych i nagrzewnicach kanałowych własnej produkcji. Odbiorcy elementów GO z radiatorem 
stosuj� je w nast�puj�cych urz�dzeniach grzewczych: 

• Przeno�nych termowentylatorach    3,0... 30 kW 
• Przemysłowych nagrzewnicach kanałowych   2,0... 100 kW 
• Ogrzewaczach konwektorowych do pomieszcze�   0,5... 2,0 kW 
• Kurtynach powietrznych do drzwi i bram wjazdowych 
• Automatycznych pakowarkach �rodków spo�ywczych w folii termokurczliwej 
• Suszarkach �rodków spo�ywczych przed zamkni�ciem torebkach foliowych 
 
Zalety elementów grzejnych z radiatorem 

• Podczas procesu walcowania radiatora aluminiowego, na styku elementu rurkowego i radiatora tworzy si� zł�cze 
bimetalowe, które nie dopuszcza do korozji chemicznej i elektrochemicznej. W dotychczas stosowanych elementach 
grzejnych z nało�onymi lamelami, korozja powoduje zmniejszenie efektywno�ci oddawania ciepła w trakcie eksploatacji 

• W porównaniu z elementem grzejnym bez radiatora, rzeczywista powierzchnia oddawania ciepła przez element z 
radiatorem, jest w przybli�eniu 20 – krotnie wi�ksza (około 0,5 m² na 1 mb radiatora) 

• Temperatura elementu grzejnego z radiatorem , zmniejsz si� z kilkuset °C, do temperatury poni�ej 200 °C 
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Element grzejny G składa si� z rurki metalowej, w której rozpi�ta jest skr�tka grzejna drutu KANTHAL, zasypana tlenkiem 
magnezu MgO. Skr�tka przymocowana jest do ko�cówek pr�dowych, z drutu stalowego C2,2 mm. Rurka w stanie 
wyj�ciowym ma �renic�10 mm. Po zasypaniu rurk� walcuje si� na �rednic� 8,5 mm. W procesie walcowania tlenek 
magnezu ulega zag�szczeniu, przez co zwi�ksza si� jego przewodno�� ciepln� ze wzgl�dów technologicznych i 
u�ytkowych, skr�tka grzejna rozpi�ta jest w pewnej odległo�ci od ko�cówki rurki, jest to tzw. „strefa martwa”, która zwykle 
wynosi 50 mm (na zamówienie od 25... 100 mm). Tlenek magnezu jest materiałem silnie higroskopijnym. Z tego powodu 
element ko�ca rurki uszczelnia si� silikonem POLSTOSIL AC-4A i izolatorami steatowymi. 
 
Na gotowy element rurkowy nakłada si� radiator aluminiowy, metod� obróbki plastycznej. Proces kształtowania 
wysoko�ebrowanej rury aluminiowej, zespolonej z rurkowym elementem grzejnym, zapewnia du�y docisk w strefie zł�cza. 
W rezultacie nast�puje minimalizacja oporu kontaktowego dla przepływu ciepła. W porównaniu z dotychczasowymi 
elementami, elementy grzejne z radiatorem mog� by� obci��one znacznie wi�ksz� moc� i oddaj� ciepło przy 
temperaturze powierzchni poni�ej 200 °C. 
W wykonaniu standardowym na ko�cach rurki nie montuje si� elementów, przeznaczonych do mocowania. Sposób 
mocowania wykonuje zamawiaj�cy we własnym zakresie. Na zamówienie zaleca si� stosowanie tulejek z gwintem lub 
uchwytów z blachy (rys. 4) Dla unikni�cia efektów dylatacji, tulejki i uchwyty s� zaciskane tylko na jednym ko�cu, na 
drugim suwliwe. 
Do ko�cówek pr�dowych zgrzewa si� lub zaciska ró�ne typy wyprowadze� pr�dowych. 
 
DANE TECHNICZNE 

�rednica elementu:  ø 8,5 mm (limitowana posiadanymi urz�dzeniami technologicznymi) 

Materiał płaszcza elementu:  stal kwasoodporna AISI 321, mied� M1 E. Wybór materiału rurki zale�y od 
przeznaczenia, dopuszczalnej temperatury i �rodowiska pracy elementu. 

Materiał radiatora:  aluminium 99,5% 

Moc znamionowa:  dowolna w przedziale 300 W... 3000 W, podaje zamawiaj�cy. 

• Warto�� mocy maksymalnej zale�y od długo�ci elementu. Dla przyj�tej mocy i maksymalnej temperatury radiatora + 
250 °C, nale�y obliczy� minimaln� długo�� elementu, wynikaj�c� z obci��enia jednostkowego W/cm (rys. 5). 

• Warto�� mocy minimalnej, przy najmniejszych długo�ciach elementu grzejnego, uwarunkowana jest długo�ci� skr�tki 
grzejnej. Wybór mocy i długo�ci elementu nale�y skonsultowa� z producentem. 
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Napi�cie zasilania:  230 V-, 400 V- (lub inne na zamówienie, np. 110 V-, 24 V, 12 V) 

Długo�� w stanie prostym:  300 mm... 2000 mm. Minimalna długo�� elementu wynika z technologii, długo�� 
maksymaln� okre�la posiadane urz�dzenie do zasypywania. 

Strefa martwa:  typowa 50 mm lub na zamówienie w przedziale 25... 100 mm. 
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Przykład doboru elementu grzejnego z radiatorem 

Obliczy� minimaln� długo�� elementu grzejnego o mocy 1000 W, w nagrzewnicy powietrza w kanale 500 x 300 mm. 
Minimalna pr�dko�� powietrza w kanale 1,5 m/s. Maksymalna temperatura radiatora +100°C. Z wykresu na rys. 7, 
przyjmuje si� obci��enie elementu 10 W/cm długo�ci radiatora.Temperatura radiatora wyniesie wówczas w przybli�eniu 
90 °C.Długo�� minimalna radiatora wynosi: 1000 W: 10 W/cm = 100 cm.Nale�y zastosowa� dwa elementy o mocy 500 W. 
Uwzgl�dniaj�c konstrukcj� obudowy nagrzewnicy i sposób mocowania, nale�y wybra� tak� długo�� rurki i radiatora, 
zbli�on� do obliczonej, aby mo�na byłoby go wło�y� do obudowy. W zamówieniu nale�y poda� długo�� rurki elementu i 
długo�� radiatora. Radiator walcuje si� symetrycznie na rurce. 
 
Przykład zastosowania elementów grzejnych z radiatorem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oznaczenie i sposób zamawiania 

Oznaczenie składa si� z nast�puj�cych elementów: nazwy„Element grzejny rurkowy z radiatorem" (lub„Grzałka z 
radiatorem"), typu GO, mocy znamionowej [W], napi�cia znamionowego [V], długo�ci w stanie prostym [mm], długo�ci 
radiatora rodzaju wyprowadze� pr�dowych: D - drut Q) 2.2 mm, W - wsuwka 6.3, T - trzpie� M5 lub M6, O - konektor 
oczkowy, P - przewód (poda� typ i długo��), symbolu materiału rurki: Cu, AISI 321. 
 
 
Przykład: Element grzejny z radiatorem, o mocy 1000 W/230 V, długo�� rurki 840 mm, długo�� radiatora 790 mm, wypro-
wadzenia pr�dowe - konektor oczkowy 04, rurka ze stali kwasoodpornej AISI 321. 
Grzałka z radiatorem typ GO - 1000 W - 230 V - (840/790) mm - O - AISI 321 


