Buderus Logatrend VCM-Profil Typ 30
Higieniczny

Grzejniki Logatrend VCM-Profil przeznaczone są przede wszystkim do instalacji nowobudowanych, gdzie na etapie
budowy inwestor nie zdecydował się jeszcze na źródło ciepła zasilające grzejnik. Dzięki dolnemu centralnemu
podłączeniu, nie ma obawy, że króćce wychodzące z posadzki będą w niewłaściwym miejscu.
Cechy Logatrend VCM-Profil:
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Płyta czołowa profilowana,
Podłączenie dolne centralne (gwint zewnętrzny G ¾”) umożliwia dyskretne poprowadzenie podłączeń hydraulicznych.
Dostępne wersje higieniczne grzejników bez zintegrowanej powierzchni konwekcyjnej: typ 10, typ 20, typ 30.
Zintegrowany zawór grzejnikowy - standardowo z prawej strony,
Grzejniki jednopłytowe: typ 10, typ 11 z zaworem grzejnikowym z lewej strony dostępne są na życzenie,
Grzejniki wielopłytowe: typ 20, typ 21, typ 22, typ 30,typ 33 można obrócić wokół osi pionowej, dzięki czemu w prosty
sposób można zmienić stronę po której znajduje się zawór grzejnikowy,
Dostępne wysokości grzejników 300 [mm], 400 [mm], 500[mm], 600 [mm], 900[mm].
Moc grzewcza ustalona i sprawdzona według DIN EN 442,
Jakość potwierdzona certyfikatem TUV DIN ISO 9001
Ochrona w czasie transportu i montażu poprzez folię termokurczliwą, naroża ochronne oraz tekturowe podkładki,
Znak jakości RAL RG 618.

Wysoka jakość potwierdzona wieloletnim doświadczeniem:
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Grzejniki zagruntowane i polakierowane w kolorze białym (RAL 9016) na życzenia dostępna jest również szeroka
paleta innych kolorów),
Lakier proszkowy o wysokiej odporności na zarysowania i odpryski przy uderzeniu, niezawierający metali ciężkich
i rozpuszczalników,
Właściwości powłoki lakierniczej przewyższają wymagania normy DIN 55900-2.

W zależności od liczby płyt i elementów konwekcyjnych rozróżnia się następujące typy grzejników
Logatrend:
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jednopłytowy bez elementu konwekcyjnego, tzw. higieniczny*,
jednopłytowy z jednym elementem konwekcyjnym,
dwupłytowy bez elementów konwekcyjnych, tzw. higieniczny*,
dwupłytowy z jednym elementem konwekcyjnym,
dwupłytowy z dwoma elementami konwekcyjnymi,
trzypłytowy bez elementów konwekcyjnych, tzw. higieniczny*,
trzypłytowy z trzema elementami konwekcyjnymi

Dane techniczne: Rodzaj: VCM-Profil

Podłączenie: Dolne centralne
Elementy konwekcyjne: Higieniczny (brak elementów)
Typ: 30

