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Produkt Nordic Höjd 800mm Bredd 500mm Djup 54-70mm Liter 2,3 Kg 6,6 Effekt W 320 Anslutning R15 Material Syrafast rostfritt VVC Ja
Värmare Vattenburen Kvalite/färg Chamelont Art.nr 54035

Betyg: Inte betygsatt ännu
Pris
Pris +12.395 kr

Ställ en fråga om denna produkt

Beskrivning
Nordic rostfria handdukstork är med sin unika design och höga kvalité en produkt vi på Carbe gärna visar för våra kunder. Med en syrafast
handdukstork kan ni koppla den till vilket system som ni önskar. Med en kombinerad handdukstork element får ni två produkter i en. Ni får en
energieffektiv handdukstork och framför allt en prisvärd handdukstork. Elektriska handdukstorkar har länge varit det enda som funnits på
marknaden tidigare. Idag vill vi gärna säga radiator handdukstork.
En kromad handdukstork klarar inte alltid kraven på tryck och aggressivitet på mediet som tillförs. När man kopplar till en varmvatten cirkulations
ledning måste man använda rätt kvalité på produkten. Vvc är väldigt vanligt i större fastigheter och hotell, men har blivit vanligare även i villor
där man vill ha hög standard. Kraven från myndigheter gäller inte för villor, men det gör de på lägenheter, hotell och fastigheter. Så i många fall
utnyttjar man t.ex. en handdukstork som en vvc värmare och slipper dra värmerör och radiatorer i många utrymmen. I varmvatten system har vi
ett stort problem och det är legionella bakterier, dessa bakterier trivs i varma stillastående ledningar, för att veta att man inte har bakterier måste
man få rätt temperatur i ledningarna och säkerställa att det inte finns några fickor där vatten kan stå still. Temperaturen bör överstiga 62 grader
för att döda legionella. Vid vvc behövs handdukstork i rostfritt. En viktig punkt gällande legionella är att det inte finns några gamla vatten
ledningar som inte används. Man måste koppla bort dessa ledningar för att undvika stillastående vatten. Om ni blir osäkra om ni eventuellt har
dessa problem, kontakta en rör installatör som kan titta på rören.
Om ni inte skall koppla på vvc finns det fler anslutnings alternativ. Carbe rekommenderar att ni kopplar på värmesystemets ledningsar med våra
ventiler. Då får ni en billigare drift över tid. Idag har de flesta fastigheter redan utfört energi spar åtgärder, ofta i form av värmepumpar. I vissa
fall kopplas handdukstorkarna med både vatten eller el. El en är ofta en patron som placeras i en gänggången och i den andra en tvårörsventil.
El patronen måste kopplas med jordad anslutning för att undvika att ni får en strömförande handdukstork. På sommaren stängs oftast
värmesystemet ner automatiskt, så fördelen med el värmen är att handdukstorken fungerar under den varma säsongen.
Två rörs ventilen är en produkt med en anslutning i handdukstorken och undertill sitter två anslutningar till värmesystemet. Ventilen kan kopplas
till enrörssystem och två rör system med ett enkelt ingrepp. Denna ventil är välkänd hos rörmontörerna och de kallar den för MA enrörsventil.
Denna produkt finns enbart i kromat utförande och kan enbart användas i värmesystem och inte till vatten system. Vi rekommenderar en
handreglering och inte någon termostat då det är en fördel att få högre temperatur i våtutrymmet för att snabbare torka upp utrymmet.
Nordic finns att få i flera färger och det finns ventiler i alla kulörer. Se även Carbe övriga produkter. Det finns ett antal desinade
radiatorer/element och givetvis fler modeller på handdukstorkare. Ett element behöver inte se tråkigt ut utan kan fungera som ett konstverk
samtidigt som den fyller en funktion.
Tillbehör: Elpatron Guld. Ventiler Chamelont.
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Recensioner saknas för denna produkt.
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