Kõiki GALANT radiaatoreid iseloomustab pealispindade kerge, plaanprofileeritud struktuur.
Küljeplaadid on kõvasti kinni keevitatud ja ülemine, asümmeetriliselt vormitud ilukate kergesti
eemaldatav.
Kõik välispinnad on DIN 55900, lõige 1 ja 2 järgi fosfateeritud ja krunditud ning värvitud pulberkattega
valgeks (RAL 9010) .
Radiaatoril on sisse-ehitatud torustik altühendamise jaoks kasutamiseks kahetorusüsteemis. Ühe-torusüsteemi puhul on vajalik lisa Bypass-liitmik.
GALANT radiaatoritel on 5 või 6 R ½ ” ühendusotsa ja neid saab universaalselt kasutada nii ventiil- kui
kompakt-küttekehadena, ühendatuna nii vasakult kui paremalt poolt.
Töösurve ulatub kuni 6 bar (kontrollsurve 8 bar)

Kvaliteedi tunnused ja garantiitingimused
GALANT radiaatorid on valmistatud külmvaltsiga, 1,25 mm paksusest lehtterasest DIN 1623,
määrtoleranz DIN 1541. Ranged kvaliteedikontrollid tagavad ainult laitmatu materjali kasutamise.
Moodsaimad tootmismismeetodid kindlustavad ühtlase kvaliteedi ja tiheduse. Keskkonnasõbralik,
äärmiselt vastupidav kolmekordne kiht garanteerib eriti vastupidava pealispinna ja muutumatu värvitooni
aastateks.
Rakendusala hõlmab suletud ning pideva pealevooluga soojaveesüsteemi, mis on
VDI-juhtnööridest 2035 lähtuvalt asjatundlikult installeeritud ja mille puhul peetakse kinni töötamisrõhust
– max 6 bar töötemperatuuril max 110°C.
Tuleb jälgida, et radiaatoreid, mis on vastavalt DIN 55900, lõige 1 ja 2 järgi lõplikult lakitud, hoolikalt
transporditaks ja ehitusplatsidel kahjustuste eest kaitstaks. Radiaatoreid tuleb hoida kuivas, keemiliselt ja
füüsikaliselt saastamata ruumides. Niisketesse ruumidesse paigutamisel jälgida firma poolt antud juhiseid
ning piiranguid.
Ülalnimetatud tingimustest kinnipidamise korral tagame tiheduse ja pealiskihi
garantii 5 aastaks.
GALANT on saadaval ainult spetsiaalses radiaatorite kaubandusvõrgus. Antud tehnilise informatsiooni
ilmumisega kaotavad kehtivuse kõik senised väljaanded. Lubame endale muudatusi jooksvate tehniliste
paranduste huvides.
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Peegeldussirm
-

Galant´i jaoks aknapindade ette
Kiirguskadude vähendamiseks vastavalt soojuskaitse eeskirjadele
Servatud sile esisein
Ilma teiste osadeta ka tagantjärele monteeritav

Kiirmontaažikomplekt “Ventiil”
2 seinakonsooli, valgeks lakitud
1 ventiilisisu ½ “ eelreguleerimisega
1 õhutuskork, 1 pimekork
2 kinnitusseibi 8 mm
GALANT seinakonsoolid

-

lihtne käsitleda ja kindel kinnitus sulgvedruga
kaetud pulberlakiga radiaatori värvitoonis RAL 9010
montaaži kõrgus ja kaugus seinast kergesti muudetav
stabiilne konstruktsioon kõrge koormustaluvusega

Eelmontaaži–adapter
Vajalik pakendis monteerimiseks

Seisukonsool “Standard”
GALANT´i jaoks kõrgusega 500, 600, 900 mm
Ilurosett kandekonsooli jaoks: (Art. Nr.0602-01)

Seisukonsool “plus”
GALANT´i jaoks kõrgusega 200, 350 mm
Ilurosett (Art. Nr. 0602-40) 85/85/13 mm lõplikuks põranda külge kinnitamiseks
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