Energieffektive og diskré
radiatorer for vannbåren
varme til kirker

Kikebenkradiatoren LISA
Diskré oppvarming under kirkebenken

LK 21-70
LK 43-70
LK 32-140
Konsoller beregnet for oppheng under kirkebenker.

LK 32-70
Lyngsons kirkbenkradiator LISA er en liten og
kompakt radiator med høy varmeeffekt som gir
en behaglig varme der man befinner seg.
Høyder: 70-140-210-280 mm.
Lengder: 400-6000 mm.
Effektområde: 100-14000 w (75/60-20).
Farge: RAL 9016. Andre RAL farger kan bestilles.
På bildet til venstre vises noen modeller av LISA der
fargen på radiatorn har blitt tilpasset innredningen og
dermed inngår i en diskré helhet med kirkebenken.

LISA kan tilpasses med mange alternative
tilkoblinger og mulighet for seriekobling. På denne
måten kan rørføringer minimeres og installasjonen blir
så kostnadseffektiv som mulig.
For mer informasjon, som varmeeffekter og mål se:
www.lyngson.no
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Ludvig Kompakt Plan Integra
Diskré veggmontert radiator
Ludvig Kompakt Plan Integra er en panelradiator som
disktré glir inn i alle miljøer.
Radiatoren har plan framside med myke linjer og
skjult tilkobling med flere anslutningsalternativer.
Ludvig Kompakt Plan Integra kan leveres i et stort antall RAL-farger for å harmonisere med omgivelsene.
For mer informasjon, som varmeeffekter og mål se:
www.lyngson.no

Høyder: 200-300-400-500-600-700-900 mm.
Lengder: 400-3000 mm.
Effektområde : 130-10100 w (75/65-20).
Farge: RAL 9016. Andre RAL farger kan bestilles.
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Diskré design og effektiv oppvarming ved behov
Strada er en stilren og diskré konvektor. Varmekilden består av
en innebygget varmepakke bestående av kobberrør påmontert
aluminiumribber for maksimal varmeavgivelse.
Strada har et kompakt kabinett av elforsinkede stålplater. Fordi
kabinettet ikke er vannførende har det alltid en lav og behagelig
overflatetemperatur.
Strada kan med fordel utstyres med viftesettet DBE. Viftene
trekker luft gjennom varmepakken og øker dermed varmeeffekten
betydelig. En effektiv løsning for raskt å kunne heve temperaturen
i et rom.
Viftene monteres enkelt på varmepakken ved hjelp av klips.
Viftesettet inneholder en transformator og kobles til 230 VAC.
Høyder: 200-350-500-650-950 mm
Lengder: 500-2800 mm
Effektområde: 269-11364 (med DBE) (75/65/20)
Farge: RAL 9016 eller Grå metallic (001). Andra RAL farger
leveres på bestilling.
For mer informasjon, som varmeeffekter og mål se: www.lyngson.no

Om Lyngson
LYNGSON as er landets ledende leverandør av elementer for vannbåren varme og har bred erfaring i prosjektering
og veiledning om bruk av riktige typer elementer til ulike behov!
Lyngson har satset på å bygge egen fabrikk som produserer hovedtyngden av våre produkter som er Lyngson PRE
(tidligere NOBØ/TIPRO) og Ludvig radiatorer. Fabrikken er topp moderne og ble bygget i 2007.
Vår styrke med den nye fabrikken er at vi produserer etter anleggsordre og pakker helt etter kundens ønske. Hver
radiator kan merkes for det spesifikke rom og logistikken på anlegget gjøres mest mulig effektiv for rørleggeren.
Radiatorer som kommer fra Lyngson`s fabrikk leveres med effektiv beskyttelse som skal sitte på elementet under
hele anleggsperioden.
Vår styrke, i tillegg til at vi har kontroll med egen fabrikk ligger i kunnskap om produkter og kompetanse om vannbårene anlegg. Valgfrihet i produkter er vår største mulighet for å hjelpe våre samarbeidspartnere til å yte best
mulig service til sine kunder.
Vårt produktspekter omhandler alt fra elementer i gulvet til utfordringer med lave brystninger, kaldrassikring,
nnbyggingskonvektorer og viftekonvektorer for lavtemperatur anlegg. Vi har også et bredt utvalg av Designradiatorer som hjelper arkitektene til å uttrykke det kunstneriske med det funksjonelle i bygninger.
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