Värme från golv till tak
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Hygien

Radik Hygien är en panelradiator för vattenburen värme i standard kompakt utförande,
som kan anslutas till värmesystemkretsen genom höger- eller vänster sida. Med en special
producerad plan front som täcker alla svetssömmar och utan konvektionsplåtar och
toppgaller är radiatorn designad att klara extremt höga hygienkrav.

Hygien
Anslutningsgänga
4 x G ½ invändig gänga
Högsta tillåtna tryck
10 bar
Maximal drifttemperatur
110°C
Kulör
Radiatorn kan beställas i valfri RALkulör. Standard är RAL 9016.
Kvalitet
Tillverkad enligt den europeiska
standarden EN 442

Emballage
Emballaget består av:
- wellpapp
- förstärkta hörnskydd
- krympplast
- installationsanvisning
Radiatorn kan monteras med
emballaget på, vilket bör användas
som skydd under byggtiden.
Leveransvillkor
Enligt AAVVS 09
Garanti
Vi tillhandahåller 10 års garanti från
försäljningsdatumet för materialfel

		3		2		1
Radiatorn ytbehandlas först med avfettning och fosfatering,
följt av kataforetisk färg och avslutas med epoxi-polyester
pulver vilket ger långvarig korrosionsbeständighet och
mekanisk hållbarhet, finkvalitetsfinish samt en hygienisk yta.

Hygien
Radiatorstorlekar
Längd 404 - 2004

Höjd 503, 603, 703

Effektgrupper
Typ 10

Bredd 49

Typ 20S

Bredd 102

Typ 30

Bredd 157

OBS! Alla mått är i mm.
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Från vägg till bakkant radiator

C

Hygien
OBS! Alla mått är i mm.

Anslutningsmått koppel

35 40

Hygien
Effektkalkylator
Räkna snabbt och enkelt ut ditt rums behov eller produktens effekt - besök vår hemsida för att använda vår
effektkalkylator! Krävs ingen inloggning, gå endast in på www.grad-in.se och in på produkten.

Kontakta oss
Om du har frågor om produkten eller passande tillbehör, tveka inte på att höra av dig till vårt säljteam;
0340-64 68 20
offert@grad-in.se
order@grad-in.se
info@grad-in.se

Nedan kvalitetsmärken deklarerar att de höga kraven på kvaliteten följs vid använda material, konstruktion
och tillverkning av alla våra radiatorer och att regelbundna tester utförs.
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