
Skoler og undervisningsbygg 
Energifleksible løsninger for vannbåren varme.  
Solide løsninger som er egnet for offentlige bruk.



Under

Nedfelte konvektorer med eller uten vifte 
 
Konvektor type Under finnes I flere forskjellige høyder, dybder og lengder 
 
Valgfri rist i forskjellige materialer: 

l Eik 

l Bøk 

l Merbau 

l Alu natur 

l Alu lakkert I spesialfarger 

RNA Naturell aluminium RBL  Svart

RDB  Mørk brun

(Kun for Mini Canal)

RBR  Messing

(Kun for Mini Canal)



Lisa

Lisa og Lisa integra produseres i følgende dybdemodeller: 21, 22, 32, 43 og 54.  
 
Samtlige modeller leveres med topprist, vegg- eller gulvfester  
 
Lisa kan seriekobles og leveres med løse ventiler, ventilsett eller integrert ventil. 

TYPER 

21            22              32                    43                         54

Lisa er en svært robust og kompakt radiator 
med en konvektors utseende.  Takket være  

den lave byggehøyden passer Lisa  
perfekt der det er lave brystnings- 

høyder og beskytter mot kaldras  
ved store vinduspartier. Det  

brede sortimentet med  
braketter og tilbehør  

gjør Lisa svært  
anvendelig.

Lisa kan leveres I høyde 70, 140, 210 og 280 mm

Lisa Radius kan leveres i buet  
utførelse. Minste radius er 2,5 m.



Lisa Panel 

Lisa Panel og Lisa Panel Integra

Høyder 
Lisa Panel og Lisa Panel Integra produseres i høydene:  
350, 420, 490, 560, 630 og 700 mm.  

Lengder 
Som standard leveres Lisa Panel i lengder fra 400 til 3000 mm. 

Lisa Panel er en meget robust radiator beregnet for offentlige miljøer. Den kombinerer den klassiske 
panelradiatorens funksjon med designradiatorens form. Som standard leveres den med Lyngsons 
skolekonsoll, noe som gir en svært stabil montasje og lang levetid.Lisa panel har ingen deksler eller 
rister som kan demonteres. 
 
Lisa Panel finnes i flere modeller:  
l   Lisa Panel, beregnet for utvendig ventilsett eller løse ventiler. 
l   Lisa Panel Integra, leveres med integrert ventil. Tilkobling gjøres i bunn radiator. 
l   Lisa Panel Radius leveres i buet utførelse for å bedre kunne tilpasses bygningens arkitektur.  
     Minste radius er 2,5 m. Leveres for ventilsett eller integrert ventil. 
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Lisa Benk

Lisa Benk er en kompakt og veldig robust radiator med god konveksjon.  
 
Rørtilkoblinger og ventiler er integrert i gulvstøttene, hvilket medfører at Lisa Benk egner seg veldig godt for installasjon i offentlige miljøer.  
Det er en robust modell som kombinerer varme og funksjon på en utmerket måte. 
 

Lisa Benk produseres som type 43 eller 54 og kan leveres  
i to ulike høyder; 140 eller 210 mm og opptil 2500 mm lang. 
Byggehøyden eks benkeplate er 430 mm. 

43                      54                      



PRE Serie 

PRE Serie er en prefabrikkert radiator med 22 mm fastmontert  
rørstrekk på baksiden av radiatoren. Velg mellom 12, 15, 18 eller  
22 mm kuplinger. En meget robust radiator uten løse komponenter 
som kan demonteres. I kombinasjon med skolefester får man en 
meget solid installasjon for alle miljøer.  
Leveres med integrert radiatorventil i valgfri utførelse.  
Kan leveres med standard eller PLAN front. 
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Type 10 
1 panel 

Type 11 
1 panel 

1 konv.plåt

Type 21 
2 paneler 

1 konv.plåt

Type 30 
3 paneler 

Type 31 
3 paneler 
1 konv. 
plate

Type 32 
3 paneler 
2 konv.  
plater

Type 33 
3 paneler 
3 konv. 
plater

Type 40 
4 paneler 

Type 41 
4 panel 
1 konv. 
plater

Type 20 
2 paneler 

Type 21S 
2 paneler 

1 konv.plåt

Type 22 
2 paneler 

2 konv.plåt

Kun i høyde 
200 mm

Kun i høyde 
200 mm

Det er alltid c/c 60 mm 
mellom anslutningene.  
Dette muliggjør bruk  
av dobbeltklammer  
for rør i de tilfellene  
det er lang avstand  
mellom radiatorene

SAMME AVSTAND FRA 
VEGG TIL SENTRUM 
TILKOBLING UANSETT 
TYPE RADIATOR



Ludvig

Ludvig er standardradiatoren som kan leveres med en 
mengde forskjellige tilkoblingsmuligheter.  
 
Ludvig leveres med topprist og sidedeksler og kan leveres 
med ventilsett/løse ventiler eller med integrert ventil. 
 

COMPACT  COMPACT  
INTEGRA

COMPACT 
PLAN

COMPACT PLAN 
INTEGRA
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VELG MELLOM 4 TYPER 
Compact med profilert front, beregnet på utvendig ventilsett eller løse ventiler.  
Compact Integra med profilert front og integrert ventilsett.  
Compact Plan med plan front, beregnet på utvendig ventilsett eller løse ventiler.  
Compact Plan Integra med plan front og integrert ventilsett.  
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5 EFFEKTGRUPPER

Integra høyde 700 og 900 leveres i et  
begrenset modellutvalg



Ludvig Flex

Ludvig Flex er en allsidig radiator som leveres med helt  
skjult rørtilkobling. Alle tilkoblinger skjer bak radiator,  
enten med veggbokser eller fra gulv.  
Perfekt for nybygg så vel som rehabilitering. Ludvig 
leveres med topprist og sidedeksler og kan leveres  
med standard eller Plan front.  
 
Ludvig Flex leveres alltid med integrert ventil. 

300

400

500

600

200

400-30002 modeller 
Modul Flex med profilert front 
Modul Flex Plan med plan front 
 
19 lengder 
Modul Flex og Modul Flex Plan fåes  
i lengder fra 400 til 3000 mm. 

 
5 høyder 
Begge modeller leveres i høyder  
fra 200 til 600 mm.
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Vertikal Plan

Vertikal Plan er en stående radiator med plan front som passer godt der det ikke er plass  
til en liggende radiator. 
Det er et godt utvalg av tilkoblingsmuligheter.
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Bygg Inn

Bygg Inn er en konvektor 
beregnet for å bygges 
inne i sittebenk, vegg 
eller lignende.  
 
Bygg Inn avgir kun  
konveksjonsvarme  
og kan utstyres med  
stillegående vifter  
for høyere effekt. 

INNBYGNINGSEKSEMPEL

Inbyggnad bakom 
skärm

Inbyggnad bakom 
inredning

Inbyggnad i golv*
*Galler mot golv kan beställas mot 
förfrågan (se projekteringshandbok
för konvektor ”Under”).

Inbyggnad bakom skåpInnebygget bak  
skjerm

Innebygget bak  
innredning

Innebygget bak  
skap

Nedfelt i gulv* 
*Gulvrist kan leveres  
på forespørsel.

Bygg Inn kan leveres i tre bredder. 
Høyder: 20, 30, 40, 50 og 60 cm. 
Lengder: 40–300 cm.

T TT



Idrettshaller

I idrettshaller følger vi anvisningene til Kulturdepartementet og anbefaler varme- 
paneler(strålepaneler) til oppvarming. Dette gir en behagelig og jevn varme på  
gulvnivå. Oppvarming av mindre rom bør utføres med radiatorer, plassert under  
vinduer. 

I større anlegg med mye trafikk inn og ut bør det monteres luftport i inngangsparti  
og vindfang. 
 
Ref: Kulturdepartementet, Idrettshaller, Planlegging og bygging. 

Illustrasjon: Brick Visuals, Arkitektgruppen Cubus og HUS Arkitekter



Casa Plan

Casa Plan er et strålevarmepanel for systemhimling. 
 
Slett overflate som er lett å holde ren.  
 
Optimal løsning for stor takhøyde og også en god løsning for  
soneoppvarming. 
 
Leveres standard i 60 cm bredde. 90 cm leveres på forespørsel. 
Leveres også for seriekobling. 



Casa

Casa er et hygienisk strålevarmepanel for innfelling i himling eller for fritt- 
hengende montasje.  
 
Panelet er av heldekkende aluminium og er lukket i alle kanter. Kan leveres  
i lengder opp til 6 meter og kan seriekobles opp til 25 m. 

Mål

Casa 400

Casa 800

Casa 1200



Arena

Arena er et strålevarmepanel for fritthengende montasje.  
 
Panelet er av heldekkende aluminium og har en meget solid konstruksjon. 
 
Kan leveres i lengder opp til 6 m og kan seriekobles opp til 125 m. 

Arena 900

Arena 615

Visste du at du kan  
senke energiutgiftene  
med opptil 25% ved å  

bruke takvarme i stedet  
for Aerotemper? 



Radiator tilbehør

LÅSEBØYLE 
Brukes i tillegg til vegg- 
fester når en forsterket  
montasje er påkrevd. Er 
også en sikring som kan 
monteresi ettertid på  
eksisterende radiatorer  
uten skolefester. 
 

FENGSELSKONSOLL 
Brukes i tillegg til veggfester 
når ekstra forsterket monta-
sje er nødvendig. 
 
 

VEGGBOKSER 
Veggbokser som muliggjør 
en C/C avstand på 40 eller 
50 mm.  
Beregnet for varmeanlegg 
og finnes for 15/16mm pex 
rør.  
 

HÆRVERKSIKRE 
SKOLEFESTER 
Robuste veggfester  
laget i solid stål, slik  
at radiatoren ikke kan  
demonteres uten  
bruk av verktøy. 

GULVFESTER 
Robuste fester laget i  
solid stål,for frittstående 
montasje på gulv.  
For alle høyder opp til  
600 mm. 
 

HÆRVERKSIKRE 
KAPPER 
Brukes for å beskytte 
den integrerte ventilen, 
samt forinnstillings- 
verdiene. 
 

Lyngson har også et stort utvalg av forkrommede  
kuplingsdetaljer, ventiler og elektronisk styring.



Elis luftporter

ELIS-DUO 
Unik modell som kombinerer luftport og 
romoppvarming. 
 
l   To bredder: 100-200 cm 
l   Rekkevidde 2,5 m 
l   To typer: Vann-Strøm 
l   Horisontal 
 

ELIS-G 
Kraftig modell beregnet for store porter. 
 
l   Tre bredder: 50-150-200 cm  
l   Rekkevidde 8 m 
l   Tre typer: Vann-Strøm-Nøytral 
l   Horisontal/Vertikal 
 
 

ELIS-B 
Beregnet for innebygging 
 
l   Tre bredder: 100-150-200 cm 
l   Rekkevidde 5 m 
l   Tre typer: Vann-Strøm-Nøytral 
l   Horisontal 
 

ELIS LUFTPORTER 
Elis er en serie med 6 luftporter som har  ett vidt spekter av montasje muligheter. Vi har luftporter for innebygging, horisontal og vertikal montasje.  
Blåsehøyder fra 2,5 til 8 meter. Styring gjøres fra den enkleste bryter til full SD integrasjon.  



Kontakt og dokumentasjon

Oslo 
Widerøeveien 1, 1360 Fornebu, Tlf. 67 10 25 00 
 
Sørlandet 
Vigeland bruksvei 21, 4700 Vennesla, Tlf. 48 84 40 92

Trondheim 
Sluppenveien 25, 7037 Trondheim, Tlf.90 41 99 88  
 
Bergen 
Liamyrane 6, 5132 Nyborg, Tlf. 90 84 59 08 

www.lyngson.no

Kompetanse - Kvalitet - Valgfrihet   
Besøk vår hjemmeside www.lyngson.no og bli kjent med Lyngsons brede sortiment av radiatorer, konvektorer, ribberør, takpaneler,  
designradiatorer, varmevekslere med mer.Her finner du fullstendig teknisk dokumentasjon på alle produkter 
 
Alle Lyngsons produkter har det til felles at de er produsert under de strengeste kvalitetskrav.  
Vår fokus på kvalitet, effektivitet og estetikk resulterer i produkter som møter de strengeste  
krav ved nybygg så vel som restaureringsprosjekter


