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TELCO ELRADIATORER - T2RIB
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Telco elradiatorer er små kompakte konvektionsradiatorer, der 

giver en behagelig varme. Telco elradiatorer yder en højere ef-

fekt per længdeenhed end de fleste andre radiatorer på mar-

kedet. Selve elradiatoren er fremstillet af ekstruderede alumi-

niumprofiler, og klemkassen af brandhæmmende plast. Dette 

materialevalg gør radiatoren yderst korrosionsbestandig, så den 

kan benyttes i både våde og tørre miljøer. T2RIB er ideel til skibe 

og offshore-installationer, hvor der stilles krav om begrænsede 

dimensioner og vægt.

T2RIB er godkendt af Det Norske Veritas til tæthedsklasse IP44 

til brug i våde og tørre miljøer i skibe og offshore-installationer. 

T2RIB er et godt valg, når der er brug for en varmekilde til f.eks. 

badeværelser og toiletter, hvor plads og vægt er vigtige para-

metre.

Radiatorens overside er monteret med en beskyttelsesrist for 

at forhindre tildækning samt en automatisk termosikring, der 

forebygger overophedning.

Elradiatoreren fungerer uden standby funktion og bruger ikke 

unødig strøm.

SPECIFIKATIONER

• 230V og 400V

• Farve: Hvid perlemor

• Tilslutning: Højre side

• Vægmontering: Radiatoren skal monteres vandret. 

 Solide vægbeslag medfølger

• Maksimal overfladetemperatur: 84°C

• Tæthedsklasse: IP44. Radiatoren er specielt velegnet  

 til brug i fugtige miljøer som badeværelser og toiletter

• Ved krav om EAC certifikat skal det oplyses ved bestilling

KRAV TIL INSTALLATIONSAFSTAND

• Minimumsafstand til sidevæg: 2 cm

• Minimumsafstand til gulv: 2 cm

• Minimumsafstand til loft eller vindueskarm: 38 cm

STANDARD SORTIMENT

Artikelnr. Model Størrelse Effekt Spænding
98501009 T2RIB025 H238×L379×D96 250W 230V

98501010 T2RIB03 H238×L379×D96 300W 230V

98501011 T2RIB04 H238×L379×D96 400W 230V

98501012 T2RIB08 H238×L629×D96 800W 230V

98501013 T2RIB12 H238×L869×D96 1200W 230V

98501014 T2RIB16 H238×L1134×D96 1600W 230V

98501015 T2RIB20 H238×L1395×D96 2000W 230V

98501002 T2RIB025 H238×L379×D96 250W 400V

98501003 T2RIB03 H238×L379×D96 300W 400V

98501004 T2RIB04 H238×L379×D96 400W 400V

98501005 T2RIB08 H238×L629×D96 800W 400V

98501006 T2RIB12 H238×L869×D96 1200W 400V

98501007 T2RIB16 H238×L1134×D96 1600W 400V

98501008 T2RIB20 H238×L1395×D96 2000W 400V

ECODESIGN DIREKTIVET (EU) 2015/1188

Direktivet gælder når installationen har til formål at skabe kom-

fortvarme for personer på stedet.

Direktivet gælder ikke for opvarmning af industri processer, pro-

duktudviklingsrum, frostbeskyttelse, off-shore og udvendig brug.

Det er op til installatøren, som er ansvarlig for installationen at 

vurdere hvorvidt Ecodesign direktivet er gældende eller ej.

Til styring og regulering der tilfredsstiller kravene i henhold til 

Ecodesign direktivet (EU) 2015/1188 anbefaler vi at anvende føl-

gende termostat - varenr. 19113564. For mere information se 

produktblad ”Styring og regulering - Ecodesign direktivet (EU) 

2015/1188”


