


Air Trade Company е създадена през 2018 с предмет на
дейност внос и дистрибуция на материали и оборудване за
ОВК системи на Българския пазар.

Клиентите ни са инсталаторски фирми, изпълняващи
вентилационни системи, централна климатизация,
термопомпени системи, пожаро-безопасност и др. Нашата
цел е да предлагаме продукти с най-високо качество на
конкурентни цени.

За нас

ПРОДУКТОВО ПОРТФОЛИО:

• кондензни газови котли;
• професионални и битови въздухопречистватели;
• противопожарни клапи, регулатори за постоянен и

променлив дебит;
• циркулационни помпи, разширителни съдове, БГВ;
• медни, месингови и прес фитинги;
• термостати, задвижки и системи за управление на

конвектори и подово отопление;
• тръби и подложки за подово отопление,

разпределителни колектори, помпени групи, арматура;
• битови вентилатори, jet вентилатори;
• изолирани медни тръби за климатични инсталации;
• въздуховоди, фитинги и крепежи за вентилация.



За radiant bruciatori s.p.a.

Фирма Radiant е основана през 1959, от г-
н Уолтър Батисти, първоначално като
производител на газови горелки с високо
налягане. Днес, развита от неговите
синове, фирмата произвежда над 180
различни видове котли. Radiant изнасят
продуктите си в над 40 държави. Всички
продукти са 100% произведени в Италия.



Производство, автоматизация и тестване

В производствения процес се
използват най-нови технологии за
автоматизация на лазерно рязане,
огъване и тестване. Всяка бройка
се тества два пъти.



Едноконтурни и двуконтурни кондензни газови котли произведени 
по патентованата технология COMBI-TECH



Кондензни газови котли от серията COMBI-TECH

R1С 24 /B 24 kW Отопление и БГВ с външен бойлер Стенен монтаж

R2С 24 24 kW Отопление и БГВ на проточен принцип Стенен монтаж 11,5 l/min

R1С 28 /B 28 kW Отопление и БГВ с външен бойлер Стенен монтаж

R2С 28 28 kW Отопление и БГВ на проточен принцип Стенен монтаж 13,3 l/min

R1С 34 /B 34 kW Отопление и БГВ с външен бойлер Стенен монтаж

R2С 34 34 kW Отопление и БГВ на проточен принцип Стенен монтаж 16 l/min



Принципна Схема на COMBI-TECH – модел r1c/b

R – Връщане от отоплителна 
инсталация
C – Подаване към БГВ
G – Връзка газ
SC – Връзка за отделяне на конденз
F – Връзка студена вода
A – Подаване към отоплителна 
инсталация
RB – Връщане от контур БГВ
AB – Подаване към контур БГВ

1. Температурен сензор за изгорелите 
газове
2. Топлообменник 
3. Газова горелка
4. Вентилатор
5. Газов клапан

6. Автоматичен обезвъздушител
7. Циркулационна помпа
8. Предпазен клапан 3 bar
9. Дренажен отвор
10. Предпазен клапан 8 bar
11. Температурен сензор БГВ
12. Външен водосъдържател
13. Предпазен термостат
14. Температурен сензор отоплителна 
с-ма
15. Разширителен съд
16. Разширителен съд към външния 
водосъдържател
17. Тръба на Вентури
18. Пресостат
19. Сифон за конденз
20. Байпас
21. Трипътен вентил
22. Кран за пълнене на системата



Принципна Схема на COMBI-TECH – модел r2c

R – Връщане от отоплителна 
инсталация
C – Подаване към БГВ
G – Връзка газ
SC – Връзка за отделяне на 
конденз
F – Връзка студена вода
A – Подаване към отоплителна 
инсталация

1. Температурен сензор за 
изгорелите газове
2. Комбиниран топлообменник 
тръба в тръба.
3. Газова горелка
4. Вентилатор
5. Байпас
6. Автоматичен 
обезвъздушител
7. Циркулационна помпа
8. Предпазен клапан 3 bar
9. Дренажен отвор
10. Газов клапан
11. Температурен сензор БГВ

12. Предпазен термостат
13. Температурен сензор 
отоплителна с-ма
14. Разширителен съд
15. Кран за пълнене на 
системата
16. Тръба на Вентури
17. Сифон за конденз
18. Трипътен вентил
19. Датчик за поток
20. Пресостат



1. Холендрови гайки за лесна поддръжка.
2. Електронна циркулационна помпа WILO за по-

висока ефективност.
3. Два автоматични обезвъдушителя - за

намаляване на шума, по-ефективно
отстраняване на въздуха в системата и
елиминиране риска от прегряване.

4. Трипътен вентил за максимална ефективност в
режим БГВ и защита от прегряване.

5. Разширителен съд 8 литра с фронтално
разположена капачка за лесен достъп.

6. Шумоизолирана тръба за засмукване на пресния
въздух.

7. Подобрени тръба на Вентури и газов клапан за
постигане на модулация 1:9.
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Предимства на COMBI-TECH
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Предимства на COMBI-TECH

КОНДЕНЗЕН ТОПЛООБМЕННИК Тръба в тръба - изцяло 
произведен в Италия:

• Иноксов топлообменник.
• Една спирала с диаметър 28 мм (без снадки).
• Функция за самопочистване (R2C модел) - вътрешната 

тръба е навита и вложена, така че да не е необходима 
заварка. В резултат на това се създават микровибрации, 
които не позволяват натрупването на отлагания.

• Елиминиране на проблема с прегряването.
• По-дълъг живот на топлообменника.
• По-рядко включване/изключване на котела, което води до 

по-ниски цени за обслужване.



Предимства на COMBI-TECH

Вграден възвратен клапан.



Тест: 1 час
Delta T: 20°C
1000 грама се равняват на 1 литър конденз.

Предимства на COMBI-TECH

ОТДЕЛЯНЕ НА КОНДЕНЗ



Температура на потока в
топлообменника 48°(R2C) vs 70°
(други) в отоплителния контур. При
равна мощност и нужди от топла
вода, R2C моделите в режим на
БГВ гарантират по-ниска работна
температура в отоплителния кръг
сравнено с други продукти.

Предимства на COMBI-TECH

R2C

40°C 10°C 40°C 10°C



Кондензни газови котли с вграден водосъдържател произведени 
по патентованата технология DUAL-TECH



R2KA 24kW / 8 л. R2KA 24-28-34kW / 20 л.

Предимства на DUAL-TECH

1. Вграден водосъдържател – осигуряване на
топла вода за БГВ на момента.

2. Предварително подгряване на постъпващата
вода във водосъдържателя.

3. Електронна циркулационна помпа WILO за по-
висока ефективност

4. Два автоматични обезвъдушителя - за
намаляване на шума, по-ефективно
отстраняване на въздуха в системата и
елиминиране риска от прегряване.

5. Трипътен вентил за максимална ефективност
в режим БГВ и защита от прегряване.

6. Подобрени Venturi и газов клапан за
постигане на модулация 1:9



Кондензни газови котли от серията DUAL-TECH

КОТЛИ С ВГРАДЕН ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ Капацитет при продължителна работа (Δt 
30°C - 10 min)

R2KA 24/8 24 KW Водосъдържател
8 л. 123 л.

R2KA 24/20 24 KW Водосъдържател
20 л. 135 л.

R2KA 28/20 28 KW Водосъдържател
20 л. 152 л.

R2KA 34/20 34 KW Водосъдържател 
20 л. 185 л.



Принципна схема на DUAL-TECH – модел r2ka

R – Връщане от отоплителна инсталация
C – Подаване към БГВ
G – Връзка газ
SC – Връзка за отделяне на конденз
F – Връзка студена вода
A – Подаване към отоплителна инсталация

1. Температурен сензор за изгорелите газове
2. Комбиниран топлообменник тръба в тръба.
3. Газова горелка
4. Вентилатор
5. Разширителен съд за отоплителната с-ма
6. Автоматичен обезвъздушител
7. Циркулационна помпа
8. Предпазен клапан 3 bar
9. Дренажен отвор
10. Температурен сензор БГВ
11. Температурен сензор отоплителна с-ма
12. Предпазен термостат
13. Тръба за засмукване на пресния въздух
14. Тръба на Вентури
15. Газов клапан
16. Байпас
17. Пресостат
18. Трипътен вентил
19. Датчик за поток
20. Сифон за конденз
21. Кран за пълнене на системата
22. Анод
23. Вграден водосъдържател
24. Предпазен клапан 24 bar
25. Разширителен съд за БГВ
26. Кран за източване на водосъдържателя



Монтаж

Mоля, уверете се, че продуктът е монтиран точно
перпендикулярно на стената (проверете с нивелир,
както е показано на фиг. 1), за да се гарантира
правилното изтичане на конденза и да се
предотврати корозия и повреждане на
топлообменника. Компанията не поема отговорност
за повреди, произтичащи от неспазване на това
изискване. Важи за всички модели на Radiant.



Аксесоари и резервни части

• Air Trade Company предлага и необходимите аксесоари,
свързани с монтажа на газовите котли Radiant, а именно:
хоризонтални и вертикални комини, колена, удължения и др.

• Осигуряваме и резервни части за предлаганите от нас
модели газови котли.

• В цената на съоръженията е включен първоначален пуск и
настройка на уредите.



бул. Илиянци 33, София 1220
+359 888 338 303

sales@airtradecompany.com
www.airtradecompany.com

mailto:sales@airtradecompany.com
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