
MEINERTZ TF Radiatorer
Anvendelsesmuligheder
MEINERTZ TF Radiatorer er en klas-
sisk og stilren løsning med mange 
tilslutningsmuligheder. Den glatte 
overflade gør radiatoren velegnet som 
dekorationselement i et rum, og den 
integrerede toprist giver radiatoren et 
let og elegant udtryk. TF Radiatorer 
leveres i både horisontale og vertikale 
modeller og gør den derfor anven-
delig, hvor pladsen kan være trang. 

Betegnelse
Type-højde-model-længde 
Eksempelvis: MEINERTZ TF5620, 
2600 mm 
Koden viser, at typen er TF, højden er 
560mm, og modellen er en type 20. 
Model type afhænger af, om der er tale 
om horisontal eller vertikal udførelse. 
Forklaring følger nedenfor.

Typeforklaring, horisontale modeller: 
Type 10: Dybde 60mm - ingen lameller 
Type 11: Dybde 60mm - enkelt lamel 
og en vandførende side 
Type 12 = Dybde 95mm - dobbelte 
lameller og vandførende sider 
Type 21 = Dybde 146mm - tre lameller 
og vandførende sider.

Typeforklaring, vertikale modeller: 
Type 10 = Dybde 60mm - ingen lamel-
ler og en vandførende side 
Type 20 = Dybde 74mm - ingen lamel-
ler og to vandførende sider 
Type 30 = Dybde 123mm - ingen 
lameller og tre vandførende sider.

Produkt
MEINERTZ TF Radiatorer fremstilles 
af 70 x 11 x 2,0mm trykstabile stålrør.

Bæringer 
Der leveres standard vægbæringer 
med til de forskellige modeller. Afstand 
væg/front = 20 mm.
I tilfælde af specielle ønsker kan dette 
også produceres.

Dimension
Højde/bredde: Fra 350mm op til 
980mm - med 70mm intervaller 
Længde/Højde: Max 3200mm 
Produktion på special mål er muligt. 

Styring og regulering
Varmeafgivelsen kan styres ved at 
anvende almindelige radiator- eller 
motorventiler. Det er muligt at serie-
forbinde flere enheder med hinanden, 
dog max en serieforbundet sektion på 
18 meter.

Tilslutning
3/8” eller 1/2” anboringer placeres 
som standard som ABCD ved hori-
sontale versioner eller som EF ved 
vertikale. Det er dog muligt at placere 
anboringer som ønsket i forhold til rør-
føringen. Kontakt venligst MEINERTZ 
for mere information.

Udluftning
Der monteres 1/8” udluftning.

Ydelse
Besøg www.meinertz.com og find 
ydelserne eller kontakt MEINERTZ for 
mere information. 

Vægt
Vægten varierer i forhold til højde, 
dybde og længde, og derfor kan 
vægten på den ønskede model findes 
på www.meinertz.com under doku-
mentation konvektorer og radiatorer.

Overfladebehandling
MEINERTZ TF Radiatorer leveres 
som standard pulverlakeret i farven 
RAL 9016. Kan mod tillæg leveres i 
andre farver.

Emballage
MEINERTZ TF Radiatorer emballeres 
omhyggeligt i kraftigt pap og omvikles 
med PE-folie.

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.

Vedligeholdelse
Der kan rengøres med et almindel-
igt rengøringsmiddel, der ikke inde-
holder slibemiddel. Ridser og skade i 
lakkens overflade kan repareres med 
traditionel vådmaling i spraydåse eller 
påført med tynd pensel. 
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