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Nåværende materiale er beregnet til hjelp og 
inspirasjon til arkitekter og ingeniører.  Det er 
til enhver tid den beskrivende parts ansvar å 
tilpasse tekstene til det konkrete prosjekt og 
sikre at beskrivelsene overholder de gjeldende 
lover og regler. For mer informasjon henvises 
til www.sgp.no.

Utstyr:    
Med topprist og gavler. Sikkerhets-fester 60 mm ZB Multiflex 
F kupling vinkel 1/2” x 3/4” c-c 50mm vinkel kupling m/
omløpsmutter 3/4” IG x 3/4” UG

Pre-Installerte:   
Ventilinnsats, lufteskrue og blindpropp.

Ventilinnsats:
Den integrerte justerbare ventil innsatsen (uten termostat) 
er fabrikkmontert på høyre side av radiatoren, testet 
i overensstemmelse med EN215 og kompatibel med 
termostathode M30 x 1,5 mm. Termostatventilinnsatsen er 
fabrikksinnstilt i forhold til radiatorens størrelse. Denne for 
innstillingen sikrer optimal gjennomstrømning i radiatoren. 
Fabrikkinnstillingen til to-rørsystemer, der også er egnet til et-rør-
systemer (så lenge ventilinnsatsen er innstillet til posisjon 8).

Novello 8 Flex
Kompakt panelradiator med ventilsystem

Medfølger: 
Monclac sikkerhetsfester, skruer, propper, lufteskrue og monteringsveiledning.

Anboringer:  
4 x ¾“ Eurokonus nedadvendte anboringer (2 x senter og 2 x lateral), samt 4 x ½ “standard sidevendte anboringer. 

Venstre versjon: Type 21, 22 og 33 er vendbar.

Bærefester:   
Type 11 er utstyrt med 2 stk. bærefester opp til 1.600 mm lengde, 3 stk. fra 1.800 mm lengde.

Emballeres: 
Hver radiator er forsvarlig emballert i kraftig kvalitetspapp og deretter pakket i plastfolie. 

Radiatorens egenskaper er vist på den påsatte label:  Type - høyde - lengde.
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Garanti:   
10 år, så lenge installasjonsanvisningen er fulgt,  og Stelrads 
garantibetingelser er oppfylt.

Overflatebehandling:  
Alle radiatorer er avfettet, fosteret, kataforisk primet og pulver- 
lakkert i Stelrad hvit 9016 som standard.

Farger: 
Stelrad hvit 9016 + 35 forskjellige Stelrad farger og omkring 200 
RAL-farger er mulige.

Varmefordelingsmåler: 
Velegnet til varmefordelingsmålere, både elektronisk og 
varmefordampnings-målere i henhold til EN834 & EN835.

Teknisk informasjon
Maks. driftstrykk:  10 bar (testet ved 13 bar)
Maks. driftstemperatur: 110 °C
Norm:    I henhold til EN442
Typer:    21 | 22 | 33
Høyde:   300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm
Lengde:   400 – 3.000 mm
Dybde:    77 | 100 | 158 mm
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