
Delta , sektionsradiator, erbjuder en mängd utföranden i 
höjd, längd och bredd.  
För extra retro känsla och stil kan man välja till Slottsvredet 
som finns båda i polerad mässing eller förkromat. 

• Retro känsla
• Fin design
• Passar till lågtemperatursystem 

Radiatorn inkluderar upphängningar samt blindplugg

Delta
Delta sortimentet gör det möjligt för dig att få exakt den radiator 
du vill ha precis där du vill ha den. Lång, kort, lodrät eller vågrät 
– och i den färg du vill ha

Material Max temperatur °C Standard Anslutning Tryckklass Standard färg

Stålprofil 100 EN442 4 x G1/2” PN10 Vit RAL 9016







Installation





Slottsventil

Slottsventilen består av ventil med förinställning och 
slottsvred som fungerar som en handratt. Som tillbehör 
finns även böj och mutter, samt returventil och nippel. 

• Retro känsla
• Fin design
• Ventil och returventil finns i rakt och vinklat utförnade  

Slottsventilen används exempelvis i K-märkta byggnader eller 
där man vill bevara den gamla stilen. Slottsvred och ventil är av 
polerad och lackad mässing.

Material Max tempera-
tur °C

Min tempera-
tur °C

Rekommenderat 
differenstryck Tryckklass Kv värde (förinst.värde) med 

slottsvred

Mässing
Packningar  
EPDM

100 5 3-10 kPa PN10 DN 10-15   0,01-0,7/0,01-1,2
 DN 20        0,01-0,9/0,01-1,2
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Slottsventil förnicklad

Slottsventilen består av ventil med förinställning och 
slottsvred som fungerar som en handratt. Som tillbehör 
finns även böj och mutter, samt returventil och nippel. 

• Retro känsla
• Fin design
• Ventil och returventil finns i rakt och vinklat utförnade  

Slottsventilen används exempelvis i K-märkta byggnader eller 
där man vill bevara den gamla stilen. Slottsvred och ventil är 
förnicklade. 

Material Max tempera-
tur °C

Min tempera-
tur °C

Rekommenderat 
differenstryck Tryckklass Kv värde (förinst.värde) med 

slottsvred

Mässing
Packningar  
EPDM

100 5 3-10 kPa PN10 DN 10-15   0,01-0,7/0,01-1,2
 DN 20        0,01-0,9/0,01-1,2
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