MEINERTZ Radiatorer
Anvendelsesmuligheder
Et lavt vandindhold betyder hurtig opvarmning og hurtig reaktion på vekslende varmebehov. Derfor er MEINERTZ radiatorer
energibesparende i drift og velegnede til
både nybyggeri og renoveringsopgaver,
hvor de utallige tilpasningsmuligheder kan
lette arbejdet.
Betegnelse
Der skelnes mellem to typer MEINERTZ
radiatorer. En TL og en CL version. TL
versionen er uden synlige svejsninger på
endegavlene, hvorimod CL versionen har
en synlig endekappe.
Model-højde-type-længde
Eksempelvis: TL5620 x 2200mm.
Koden viser, at modellen er en TL radiator,
højden er 560mm og modellen er en type
20. Modeltype afhænger af, hvilken dybde
radiatoren skal have. Forklaring følger
nedenfor.
TL typer:
Type 10: Dybde 50mm - ingen lameller
Type 11: Dybde 50mm - enkelt lamel og
vandførende rør
Type 20: Dybde 96mm - dobbelt lameller
og vandførende rør
Type 21: Dybde 132mm - 3 lameller og 2
vandførende rør
Type 30: Dybde 181mm - 2 gange dobbelt
lameller og 3 vandførende rør
Type 31: Dybde 217mm - 2 gange dobbelt
lameller, en enkelt lamel og 3 vandførende
rør.

CL Typer:
Type 10: Dybde 11mm - ingen lameller
Type 11: Dybde 47mm - enkelt lamel og
vandførende rør
Type 12: Dybde 83mm - to lameller og et
vandførende rør
Type 20: Som TL
Type 21: Som TL
Type 22: Dybde 168mm - dobbelt lameller,
to enkelte lameller og 2 vandførende rør
Type 30: Som TL
Type 31: Som TL
Type 32: Dybde 253mm - 2 gange dobbelt
lameller, to enkelte lameller og 3 vandførende rør

Vægt
På www.meinertz.com findes information
om vægt på de forskellige typer.

Produkt
MEINERTZ Radiatorer leveres i højder fra
350 til 980 mm i enkelt, dobbelt eller tredobbelt udførelse. De produceres med eller uden synlige gavle, lameller og afdækningsrist efter ønske.
For alle typer gælder, at de produceres efter ordre og kan leveres i kundetilpassede
længder op til 6000 mm.

Emballage
MEINERTZ Radiatorer emballeres enkeltvis i kraftigt pap, hvorefter pallen omvikles
med PE-folie.

Styring og regulering
Varmeafgivelsen kan styres ved at anvende almindelige radiator- eller motorventiler.
Udluftning
Der monteres 1/8” udluftning.
Overfladebehandling
MEINERTZ Radiatorer leveres som standard pulverlakeret i farven RAL 9016 men
kan mod tillæg leveres i andre RAL-farver.

Garanti
Der ydes 5 års garanti på fabrikations- og
materialefejl under forudsætning af korrekt
behandling og installation. Der tages forbehold for konstruktions- og målændringer
betinget af den tekniske udvikling.

Fremstilling
MEINERTZ Radiatorer er opbygget af 70 x
11 x 2,0 mm trykstabile, rektangulære stål- Vedligeholdelse
rør med multipunktsvejsede 0,5 mm tykke Der kan rengøres med et almindeligt
stållameller på rørsiderne.
rengøringsmiddel, der ikke indeholder
slibemiddel. Ridser og skade i lakkens
Ydelse
overflade kan repareres med traditionel
Find ydelser på www.meinertz.com.
vådmaling i spraydåse eller påført med
tynd pensel.
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