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Användningsområden

CONRAD L-Line är en unik och estetisk lösning som kan användas för att kompensera
för kallraset genom stora fönsterpartier
eller användas som en primär värmekälla.
Konvektorn monteras på golvet så att den
tillsammans med fönsterpartiet skapar en
designmässig helhet. En värmekälla som
individuellt anpassas till det aktuella projektet. Lämplig för både nyproduktion och ROT
då L-Line har många anslutningsmöjligheter.

Beteckning

CONRAD L-Line, typ LL (antal
vattenbärande rör)
Ex: CONRAD L-Line, typ LL06

Produkt

CONRAD L-Line är tillverkad av tryckstabila rör 70x11x2,0 mm. Avstånd mellan
vattenbärande rör är 27 mm.

Effekt

Beräknad effekt för L-Line är
55 watt/m vattenbärande rör vid temperatur 70/40/20. För andra temperaturer
vänligen gå till:
www.conradvarme.se/dimensionering

Dimension

Djup: Antal element x (27+11)-27 mm
Höjd: 180-500 mm
Längd: Max. 3000 mm
Tillverkas efter måttbeställning.

Styr och regler

Värmeeffekten kan styras med vanliga
radiatorventiler eller m
 otorställdon. Det är
möjligt att ansluta upp till 3 enheter med en
maximal längd på 3000 mm per enhet.

Anslutning

G10 eller G15. Placeras enligt fig.2. Med
motorställdon är bottenanslutning (E-E, F-F)
möjlig. Tillopp och returledning kan placeras
på olika ställen dock aldrig på samma rör.
Kontakta oss för mer information om olika
alternativ.

Avluftning

G06 avluftning monteras på samtliga vattenbärande rör.

Vikt

2.31 kg/meter stålrör.

Belastning

CONRAD L-Line tål en belastning på upp till
80 kg per meter.

Ytbehandling

CONRAD L-Line levereras pulverlackerad i
valfri RAL kulör

Förpackning

CONRAD L-Line förpackade individuellt i
kraftig kartong och pall insvept i PE-folie.

Garanti

2 års garanti, förutsatt korrekt hantering
och installering. Mått och design kan ändras
utan föregående avisering.

Underhåll

CONRAD L-Line är mycket lätt att rengöra,
då avståndet m
 ellan varje element är hela

27 mm.
Rengörs med en mild tvållösning utan slipmedel. Repor och skador på lack kan repareras med traditionell våtfärg i en sprayburk
eller appliceras med en tunn pensel.

Anslutningarnas placering (specialplacering möjlig).
fig.2

CONRAD värmeprodukter ger dig
möjlighet att skräddarsy din värmemiljö.
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