PRIMULA P1 / P2 / P3 / P4

140

PRIMULA PLINTRADIATOREN

TYPES
• P1, P2, P3, P4
BUIZEN
• Horizontaal, rechthoekig 70 x 10 mm
• Tussen de rechthoekige buizen is een krachtige convectiewarmtewisselaar uit stalen precisiebuizen van Ø 12 x 1 mm en
rechthoekige lamellen van 0,4 mm gelast.
COLLECTOREN
• 2 geïntegreerde stalen collectoren
KLEUREN
• Standaardkleur wit RAL 9016
• Uitgebreide kleurenkaart zie p. 7
SPECIAAL
• Type Primula wordt in 4 hoogtes (70, 140, 210 en 280 mm), in 5
dieptes (80, 130, 180, 230 en 280 mm) en in 20 lengtes (van 500
tot 3900 mm) geleverd.
• Type P1, P2 en P3 zijn ook verkrijgbaar als zitbankuitvoering
(bevestiging van Vasco, bank wordt niet door Vasco geleverd).
• Een elegant afdekrooster wordt standaard meegeleverd.
• Muurbevestigingen, telescopische voetjes of kolomvoeten kunnen
mits meerprijs meegeleverd worden (niet in de prijs inbegrepen).
• Type Primula is leverbaar met design-WVO-scherm uit 1,5 mm
staalplaat. Het WVO-scherm wordt afzonderlijk meegeleverd en
kan eenvoudig op de plintradiator gemonteerd worden. Het WVOscherm vermindert het warmteverlies via het venster.
• P4 ook verkrijgbaar als toiletradiator (500 x 280 mm)
BEVESTIGINGEN
• Apart te bestellen, niet in de prijs van de plint inbegrepen

P1

TECHNISCH
• Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
• KTL-grondlaag, poedercoating
• Standaardwerkdruk: 4 bar
• Meerprijs voor hogere werkdruk (10 bar): + 10%.
• De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1
week extra.
• Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
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ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)



Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld



Gemengde radiator
AANSLUITING
P4

S1



Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
(radiator speciaal te bestellen) (zie p. 186)



Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
(radiator speciaal te bestellen) (zie p. 186)
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Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem



Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard)
(zie p. 186)
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Geïntegreerd ventiel
R1
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LEVERINGSTERMIJN Transportduur niet inbegrepen!
• Voorraadradiatoren wit (RAL 9016): 5 werkdagen
• Niet-voorraadradiatoren: 15 à 30 werkdagen, afhankelijk van het
type
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prijzen in euro (excl. BTW)
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