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Klimakonwektory Vido marki Purmo są klasycz-
ną konstrukcją opartą na wymienniku miedziano-
-aluminiowym i wentylatorze wymuszającym prze-
pływ powietrza. Charakterystyczną cechą tego 
modelu jest obudowa w całości wykonana ze stali, 
dzięki czemu urządzenie zachowuje nieskazitelny 
wygląd przez cały okres eksploatacji. Design nawią-
zuje do modeli dekoracyjnych Kos H i Faro H co,  
w zależności od potrzeb, pozwala użyć różnych ro-
dzajów grzejników, zachowując przy tym pełną spój-
ność w aranżacji wnętrz. Vido jest standardowo wy-
posażony w intuicyjny w obsłudze sterownik, 
kontrolujący jego pracę w trybie manualnym lub au-
tomatycznym. Panel sterujący z podświetlanym ekra-
nem dyskretnie ukryto pod dekoracyjnym grillem. 
Warto zaznaczyć, że cała konstrukcja jest wyjątkowo 
kompaktowa. Głębokość zabudowy wynosi jedynie 
153 mm. Klimakonwektor jest dostępny w wersji  
2- lub 4-rurowej, przy czym ta pierwsza jest doskona-
łym rozwiązaniem dla wspomnianych wyżej pomp 
ciepła. Gęsto ożebrowany wymiennik ciepła w połą-
czeniu z wydajnym wentylatorem nie tylko może wów-
czas ogrzewać pomieszczenia, ale po przełączeniu 

pompy ciepła w rewersyjny tryb pracy, służy też do 
zapewnienia chłodu w sezonie letnim. 
Klimakonwektor Vido może stanowić uzupełnienie 
ogrzewania płaszczyznowego lub, dzięki wysokiej wy-
dajności, może pracować jako samodzielna jednost-
ka. Maksymalna moc, jaką można uzyskać z modelu 
o długości 1600 mm, przy parametrach 76/65/20°C 
przekracza 9000 W. Zwykle tak wysoka wydajność nie 
jest potrzebna, dzięki czemu wentylator może praco-
wać z niskimi prędkościami obrotowymi, co bezpo-
średnio przekłada się na głośność całego urządzenia. 
W trybie ręcznym mamy do dyspozycji trzy prędko-
ści, z jakimi może obracać się wentylator. Jednak po 
przejściu na sterowanie automatyczne, liczba bie-
gów rośnie do dwudziestu i to pomiędzy nimi poru-
sza się procesor urządzenia, optymalizując szybkość 
nagrzewania lub ochładzania wnętrza przy utrzyma-
niu niskiego natężenia dźwięku.
W zależności od potrzeb i konfiguracji instalacji, kli-
makonwektor Vido można doposażyć w szereg ele-
mentów opcjonalnych takich, jak zawory równo-
ważące, wyniesiony czujnik temperatury, którego 
zastosowanie podczas pracy w trybie chłodzenia 

Rosnący rynek niskotemperaturowych źródeł ciepła, ze szczególnym 
uwzględnieniem pomp ciepła, których sprzedaż z roku na rok bije kolejne 
rekordy, zwraca coraz większą uwagę inwestorów na grzejniki dedykowane 
do pracy przy niskich parametrach instalacji.

Klimakonwektory Vido 
Komfort przez cały rok
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całkowicie eliminuje wpływ chłodnego powietrza 
szczątkowo utrzymującego się w obudowie, na 
poprawność odczytów, czy pompkę skroplin nie-
zbędną do odprowadzania kondensatu z urządzeń 
zlokalizowanych w większej odległości od pionów 
kanalizacyjnych.
Ostatnie lata, kiedy temperatura w okresie lipca  
i sierpnia często przekraczała 30°C, są dodatkowym 
bodźcem dla wykorzystania pomp ciepła do wy-
twarzania chłodu, a do prawidłowego i skutecznego 
rozprowadzenia chłodnego powietrza po pomiesz-
czeniu niezbędne są emitery wyposażone w wenty-
latory. Dopiero ich praca może skutecznie przynieść 
ulgę w gorące dni. 

Vido jest przedstawicielem nowej generacji urządzeń, 
w których wykorzystywane są najnowsze zdobycze 
techniki, jak zaawansowane mikroprocesorowe ste-
rowanie urządzeniem, ze specjalnym algorytmem 
zapewniającym maksymalną skuteczność przy jak 
najniższej konsumpcji energii elektrycznej, czy bez-
szczotkowe silniki elektryczne prądu stałego.
Wersja 4-rurowa jest dedykowana do instalacji,  
w których za dostarczenie ciepła i chłodu odpowia-
dają osobne źródła ciepła i chłodu.
Kliamakonwektor Vido jest dostępny w pięciu szero-
kościach od 800 do 1600 mm, przy wspólnej wyso-
kości 595 mm oraz głębokości wynoszącej jedynie 
153 mm.
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