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Excecional resistência à corrosão, a qual 
confere ao radiador uma duração ilimitada, 
não comparável a nenhum outro tipo de 
material.

Ampla gama de modelos com elementos de:

• Duas, três e quatro colunas.

• Alturas entre 288 e 870 mm, segundo o 
modelo.

Constituídos por elementos acopláveis 
roscados nas duas faces em sentidos opostos 
Ø 1”, cujo número pode ser ampliado ou 
reduzido para adaptá-los à potência calorífica 
desejada.      

Duba

O acoplamento efetua-se através de 
manguitos de aço de rosca direita-
esquerda e junta de estanquidade

Submetidos a uma dupla prova de 
pressão hidráulica a 12 bar. A primeira 
com os elementos soltos e a segunda 
com o bloco já formado.

Acessórios não incluídos compostos 
por: Suportes e pés de apoio, tampões e 
reduções com rosca direita ou esquerda 
e juntas.

Pressão trabalho

Temperatura máx. trabalho

Cotas Altura (A)

Entre eixos (B)

Profundidade (C)

Largura (D)

Peso

Capacidade água

Potência por 
elemento (1)

∆T = 40º

∆T = 50º

Expoente “n” curva característica (1)

Acabamento

Fornecimento baterias elem.

Referência (2)

PVP / Elemento

(1) ∆T = (T. média radiador - T. ambiente) em 
°C em conformidade com a UNE EN-442

(2) Acessórios não incluídos.  
Dígitos xx = Nº elementos  
(segundo forma de fornecimento).  
Exemplo: DUBA 61-3D branco de 8 
elementos = 105650800

bar

ºC

mm

mm

mm

mm

kg

l

W

W

Duba 2 colunas

N61-2D N80-2D

7 7

110 110

562 712

500 650

63 63

60 60

3,3 4

0,48 0,64

44,2 55,2

59 73,7

1,29 1,3

Primário cinza Pintura branca Primário cinza Pintura branca

10 4, 6, 8, 10 10 4, 6, 8, 10

105151000 10525xx00 105161000 10526xx00

22,20 € 26,40 € 24,60 € 28,50 €

Duba 3 colunas

46-3D 61-3D

7 7

110 110

412 562

350 500

102 102

60 60

3,4 4,47

0,5 0,63

45,8 60,5

61,4 81

1,31 1,31

Primário cinza Pintura branca Primário cinza Pintura branca

10 4, 6, 8, 10 10 4, 6, 8, 10

105191000 10562xx00 105201000 10565xx00

23,10 € 27 € 26,40 € 31,20 €
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Duba 3 colunas Duba 4 colunas

80-3D 95-3D N80-4D

7 7 7

110 110 110

712 862 712

650 800 650

102 102 141

60 60 60

5,48 6,8 7,4

0,74 0,8 1

74,7 88,5 93,5

100 118,5 125,2

1,31 1,31 1,31

Primário cinza Pintura branca Primário cinza Pintura branca Primário cinza Pintura branca

10 4, 6, 8, 10 10 4, 6, 8, 10 10 4, 6, 8, 10

105211000 10566xx00 105231000 10567xx00 105281000 10596xx00

29,90 € 34,80 € 35,50 € 40,70 € 37,10 € 43,20 €
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Se pretender ampliar um radiador para um maior número 
de elementos deverá usar os manguitos e as juntas 
correspondentes

Durante a montagem é indispensável usar uma mesa em es-
quadria do mesmo comprimento do radiador para assegurar 
o seu total apoio. Confirmar a esquadria da posição alinhada 
dos elementos para evitar deformações. Devem-se usar em 
simultâneo duas chaves manométricas taradas para a ros-
cagem dos manguitos, assegurando o mesmo par de aperto 
em ambos manguitos para evitar um desalinhamento entre 
os mesmos. O par de aperto mínimo para evitar fugas deve 
ser superior a 90 Nm. Para garantir o correto alinhamento, 
os pares devem estar entre 150-180 Nm. A colocação de 
tampões e reduções não precisa de estopa ou similar; a es-
tanquidade realiza-se mediante a mesma junta do manguito 
(plana) ou do tampão (silicone). Quando se efetua a alteração 
duma bateria de elementos fornecida pelo nosso armazém, a 
BAXI deixa de ter responsabilidade sobre a mesma.

Montagem

Com camada de primário

Fornecimento em baterias de 10 elementos.

O radiador é fornecido com um acabamento que 
permite a pintura direta sobre o mesmo.

Pintura branca

Acabamento em cor branco RAL 9016. Conseguido com 
uma camada de pintura por imersão total do radiador, 
e outra definitiva pulverizada e seca em forno de alta 
temperatura.

Fornecem-se em baterias de 4, 6, 8 e 10 elementos. 

Embalagem individual com proteção de cantoneiras de 
cartão e plástico retrátil, que permite a colocação do 
radiador sem o desembalar.

Acabamentos

Referência 194005002 Barra para manguitos aço 
1’’ com casquilho posicionador (também para os 
radiadores de alumínio).

Ferramenta montagem

Medidas Manguitos Junta manguito Junta tampões

1’’ 196002001* 196003000* 196003001*

* Em embalagem de 50 unidades


