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BREAK Q
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



DESIGNER TOWEL RADIATORS / RADIATOARE DE BAIE
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*   For other colours, put your desired RADOX colour code instead of 9010 (standard white). For more details, see page 168
         Pentru alte culori, se pune codul culorii RADOX dorite in locul codului 9010 (standard alb). Mai multe detalii la pag. 168 
**   When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
       Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

BREAK Q is both stylish and functional with ample room for towels. 
Contemporary designed, BREAK Q is available in RAL colours  and also in 
special colours such as textured black, white, beige or silver grey.

BREAK Q este un radiator elegant și funcțional, care dispune de spații generoase 
pentru depozitarea și încălzirea prosoapelor. Cu un design modern, BREAK Q este 
disponibil în culorile RAL și de asemenea, în culori speciale, cum ar fi culorile 
texturate (negru, gri, bej sau alb)

BREAK Q

S1 S2

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 

90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus 

K06 page 177

Max. working pressure/
Presiune max. de lucru 

10 bar

Factory pressure test/ 
Presiune de probă: 

13 bar 

13
bar

Elements/
Elemenţi:

20x20mm

Collectors/ 
Colectori: 

35x35mm

Code/
Cod

Finish / 
Finisaj

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=50ºC Δt=60ºC electric

mm mm mm pcs kg l W W W w

BKQ050/120V9010

RAL 9010 
white/alb*

1200 500 459 23 13,80 5,80 318 607 759 600
BKQ060/120V9010 1200 600 559 23 15,80 6,40 367 699 874 600
BKQ050/156V9010 1560 500 459 29 17,60 7,40 404 772 965 900
BKQ060/156V9010 1560 600 559 29 20,10 8,20 465 888 1110 900

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

Hydraulic connections/
Conexiuni hidraulice**

The mentioned code is for hydronic version. | Codul menționat este pentru versiunea hidraulică.


