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Buizen 
2 rijen ronde buizen op ronde collectoren 
 
Aansluiting
6 x G 1/2”. Aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar, 
bovenaansluiting mogelijk mits montage straalpijp in de retour.  
Indien de radiator links of rechts (zonder middenaansluiting) 
wordt aangesloten ligt het vermogen iets lager daar er geen 
doorstroming is in de onderste buis (tussenschot aanwezig) 

Montage
Geen aangelaste ophangstrippen 

Montageset
4 losse, regelbare consoles die tussen de buizen worden 
geklemd. Standaard wit. Chroom bij gekleurde radiatoren.  
1 draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen

Kleuren
Standaardkleur is wit RAL 9016 
Andere beschikbare kleuren mogelijk

badkamer-
radiator

10 jaar 
garantie

Merk
RADSON

Type 

Apia M

Materiaal 
Buizen in kwaliteitsstaal

Collectoren 
Verticaal, rond met diameter van 30 mm

Warmte-elementen 
Horizontale ronde buizen met diameter van 22 mm

Dubbele uitvoering met middenaansluiting 

Maximale werktemperatuur 
110 °C

Maximale werkdruk 
10 bar

Conformiteit 
EN 442



Technische omschrijving 
APIA-badkamerradiatoren bestaan uit rechte ronde horizontale 
stalen buizen met een diameter van 22 mm, die gelast zijn op 
ronde verticale collectoren met een diameter van 30 mm. Zowel 
voor als achter de collectoren bevinden zich horizontale buizen 
(dubbele uitvoering). Wandconsoles, 3 blindstoppen, 1 draaibare 
ontluchter, schroeven en pluggen zijn standaard meegeleverd 
en in de prijs inbegrepen.

De APIA M is beschikbaar in warmwaterversie. 
 
Design
Deze radiator onderscheidt zich door een onberispelijke 
afwerking en een aangenaam design, gekoppeld aan een zeer 
hoge warmteafgifte. 

Gamma
• 2 hoogtes in mm: 1134, 1764
• 4 lengtes in mm: 500, 600, 750, 900 

Kleur
Standaardkleur : wit – RAL 9016. Een brede waaier RAL-, 
sanitaire en metaalkleuren is beschikbaar.

Montage
De radiatoren zijn gemonteerd aan de muur door middel van
 4 regelbare wandconsoles in de kleur van de radiator, dewelke 
worden meegeleverd in de verpakking.

bovenaanzicht B

C

A

113-125
45-57

14
7

14
7

80-92

Aansluiting
6 x G ½ IG. Met middenaansluiting (G ½”) op een hartafstand 
van 50 mm.

Verpakking en bescherming
De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd 
met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met 
krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de 
radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

Normen
De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in watt, zijn gemeten 
volgens de norm EN 442. De aanvoertemperatuur is 75°C, 
de retourtemperatuur 65°C en de omgevingstemperatuur is 20°C.

Garantie
Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie.

Apia M | Lastenboek

A =   hartafstand aansluitingen

B =  hoogte

C =  lengte 

afmetingen in mm gewicht 
(kg)

inhoud  
(l) waarde n 75/65/20 °C

(watt)
45/35/20 °C

(watt)
Δ T 30
(watt)type A B C

API1105M 50 1134 500 18,20 7,90 1,2763 819 247 427
API1106M 50 1134 600 20,70 9,30 1,2594 983 302 517
API1806M 50 1764 600 31,90 14,90 1,3053 1466 431 753
API1807M 50 1764 750 38,00 17,30 1,2705 1834 557 958
API1809M 50 1764 900 44,10 19,80 1,2357 2203 691 1172

 stock  

75/65/20 volgens EN442 • andere regimes naar analogie met EN442

API11..M API81..M
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