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SILTUMS DAŽĀDĀS FORMĀS

LISA CLEAN
Lisa Clean ir jauns produkts
Lyngson Lisa produktu grupā. Ar savām
stilīgajām un gludajām virsmām tas ir īpaši
piemērots sabiedriskām telpām ,
piemēram, birojiem, slimnīcām un
tirdzniecības centriem. Tāpat kā pārējie Lisa
modeļi, šis ir stabilas un drošas
konstrukcijas radiators. Augstākais
modelis ļaus arī uz tā apsēsties.
Lai pievienojums radiatoram būtu pēc iespējas noslēptāks, pieslēguma caurules izvadāmas no
grīdas, un tās pievieno un paslēpj radiatora kājas stiprinājumā. Tajā atrodas arī termostata vārsts
un noslēgvārsts, kuri ir labi aizsargāti no bojājumiem un tajā pašā laikā regulē telpas klimatu.
Lisa Clean nav režģu un konvektora plākšņu, kas atvieglo to uzturēt tīru, un nav nevienas
vaļīgas daļas, kas varētu atvienoties. Lisa Clean modelis ir pieejams divos augstumos.
Tādejādi tiek iegūts siltuma avots, kurš viegli saplūst ar interjeru, zemo palodžu augstumu vai
stikloto sienu. Augstāko modeli izmanto lai iegūtu dizainisku un arī praktisku efektu. Radiatora
gala stiprinājums un paneļi ir sametināti kopā bez redzamiem savienojumiem, tas veido stabilu
un stingru konstrukciju vienlaikus ar estētisku izskatu. Tāpat kā visiem Lisa modeļu klāsta
radiatoriem, krāsu var izvēlēties atbilstoši pasūtītāja vēlmēm.
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TEHNISKIE DATI
Materiāls

Paneļi, veidoti no kvadrātveida tērauda caurulēm, izmērā 70x11x1,8 mm.

Virsmas apstrāde

Attaukošana, fosfatēšana, elektrostatiskā pulverkrāsas krāsošana.

Krāsa

Standartā balta RAL9016 un pelēka RAL7024, pieejamas arī citas krāsas.

Max tempetratūra

110°C

Max speidiens

6 bar

Pieslēgumi

2 x 1/2'' iekšējā vītne.

Kvalitāte

Ražots saskaņā ar EN ISO 9001 un kontroli un saskaņā ar EN442.

Iepakojums

Iepakots aizsargājošsā gofrētā kartonā un aptverošā teromplēvē.

Piegādes laiks

Ražošanas laiks 2-3 nedēļas.

Garantija

5 gadi.

PRODUKTA KODS

Produkta kods
veidojas šādi:

Paneļu augstums
70 vai 140 mm

Lisa Clean

Garums

LKC 05-70/400-1000 VB
Paneļu skaits:
5, 7, 9 vai 11
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Kopējais radiatora
augstums: 190,
260 vai 400mm

Pieslēguma tips:
VB – Kreisajā pusē ,
HB – Labajā pusē,
G – Abos galos

MODEĻI

Lisa Clean tiek ražots divos dažādos stiprinājumu kopējos augstumos:
- Zemajā versijā izmērs no grīdas līdz apakšējai malai ir 120 mm un ir
pieejams piecos radiatora tipos.
- Augstākajā versijā ir 330 mm starp grīdu un paneļa apakšējo malu,
un tas ir pieejams trīs radiatora tipos.

Low

Modelis
Paneļu skaits

05-70/190

07-70/190

09-70/190

11-70/190

05-140/260

5

7

9

11

5

Dziļums

135mm

197mm

259mm

321mm

135mm

Paneļu augstums

70mm

70mm

70mm

70mm

140mm

Kop. augstums

190mm

190mm

190mm

190mm

260mm

600 - 3000mm

Garums
Watt / metrā
(75/65-20°C)

428

586

745

922

642

Watt / metrā
(55/45-20°C)

231

317

404

501

347

17/28/39

21/37/53

26/46/67

31/56/81

27/50/72

2,7

3,75

4,8

5,9

5,5

Svars: 1m/2m/3m
(kg) tukšam

Tilpums/m
(litri)

Jaudas simulācija
High

Modelis
Paneļu skaits

07-70/400
7

09-70/400
9

11-70/400
11

Dziļums

197mm

259mm

321mm

Paneļu augstums

70mm

70mm

70mm

Kop. augstums

400mm

400mm

400mm

600 - 3000mm

Garums
Watt / metrā
(75/65-20°C)

596

763

944

Watt / metrā
(55/45-20°C)

323

414

513

25/41/57

31/51/72

37/62/87

3,75

4,8

5,9

Svars: 1m/2m/3m
(kg) tukšam

Tilpums / m
(litri)
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Lai precīzi
aprēķinātu jaudu
vajadzīgajām
temperatūrām
sistēmā un telpas
temperatūrai,
izmantojiet Excel
jaudas simulāciju.
Lejupielādējiet to
šeit:
www.lyngson.lv/
lisa-clean/

PIEVIENOŠANAS VARIANTI

Pievienošana sistēmai.
Lisa Clean ir pieejama ar trim pievienojuma iespējām:
(VB) - abi pievienojumi (termostata vārsts un noslēgs) kreisajā konsolē.
(HB) - abi pievienojumi (termostata vārsts un noslēgs) labajā konsolē.
(G) - abi pievienojumi (termostata vārsts un noslēgs) katrs savā konsolē. Šim
slēgumam turpgaita var būt jebkuras puses konsolē, tāpēc šim slēgumam tiek
piegādātas divas nosegplāksnes konsolēm ar atverēm termostatam, lai pēc
izvēles varētu nosegt vajadzīgo konsoli.

Kreisās puses pieslēgums – VB
Skats no apakšas

33

33
35

Skats no sāna

Labās puses pieslēgums – HB
Skats no apakšas

33

33
35

Skats no sāna
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PIEVIENOŠANAS VARIANTI

Pievienojumi abos galos – G
Skats no apakšas

33

33
35

35

Skats no sāna
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VĀRSTI

1

1

2

2

3

4

3 1

4 1
2

2
3

4
3

4

Lisa Clean pievienošanai
izmantojams DN15 termostata
vārsts (1).
Pievienojums radiatoram ir nosegts
ar nosegplāksni (2), tai ir izgriezta
atvere termostata galvai (3).
Nosegplāksne ir piestiprināta ar
skrūvēm (4).
Noslēgvārsts uzstādāms
atpakaļgaitas pieslēguma vietā un
tas būs pilnībā noslēpts aiz
nosegplāksnes. Vārstu vienmēr
paredzēts uzstādīt pievienojuma
vietā, kas atrodas vistuvāk sienai,
un ar šo risinājumu vārsts un
termostats būs labi aizsargāti, bet
tajā pašā laikā arī brīvi pieejami.

Ieteicamie termostata vārsti
MMA
FVR 15
Evoflow 15
IMI
TRV-3 15
Eclipse 15
HERZ

Kā atpakaļgaitas noslēgvārstu mēs iesakām
izmantot tā paša ražotāja vārstu kā izvēlētais
termostata vārsts.
Cauruļu savienošanai iesakam izmantot
kompresijas savienojumus.
Visi šeit minētie vārstu zīmolu termostati ir
piemēroti Lisa Clean.
Par citu ražotāju termostatu savietojamību
konsultēties ar Lyngson.
Termoatata galva vienmēr tiek uzstādīta pēc
nosegplāksnes uzstādīšanas.

TS-98-V

CITA INFORMĀCIJA

Dažos gadījumos cauruļvadu izvietošana grīdā vai izvadīt no grīdas
var būt sarežģīta. Šādos gadījumos iesakām sazināties ar Lyngson,
lai apspriestu pievienojuma nosacījumus un atrast vēlamo radiatora
pievienojuma izpildījumu.Droši sazinieties ar sava reģiona Lyngson
tirdzniecības pārstāvi.
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LYNGSON

SILTUMS DAŽĀDĀS FORMĀS
Lyngson plašajā klāstā jūs atradīsiet dažādus apkures
elementus, piemēram, griestu apkures paneļus,
konvektorus, ventilatora gaisa sildītājus, gaisa aizkarus
un radiatorus.
Mēs strādājam pēc principa, lai vienmēr būtu labāk.
Mēs pastāvīgi attīstām un pilnveidojam savus
produktus, loģistiku un darba procesus, lai vienmēr
nodrošinātu klientam visaugstāko kvalitāti.
Mēs piedāvājam visu, sākot no standarta radiatoriem
un beidzot ar plašu konvektoru klāstu. Paneļu
radiatoriem mums ir līdz šim lielākais klāsts tirgū. Mēs
tos ražojam mūsu modernākajā rūpnīcā Latvijā.
LYNGSON SIA
"Akači", Grēnes,
Olaines novads.
LV-2127
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Konsultācijas:
E-pasts: valdis.bergmanis@lyngson.lv
Tel: 28663443

