RADIATORER FÖR SNABBT
OCH ENKELT UTBYTE
Radiatorer som installerades under 60 och 70-talen har under åren förlorat en del av sin
effektivitet och därmed också en del av sin värmeavgivningsförmåga. Den boende märker
detta främst genom att det är kallt i rummet. För att åtgärda problemet behöver radiatorn bytas
ut. Genom att välja en utbytesradiator från Epecon går bytet till en modern och effektiv radiator
snabbt och smidigt. Ingreppet på befintlig rördragning blir i det närmaste obefintligt.
För den boende innebär det ett minimalt ingrepp i lägenheten och för föreningen innebär
det att installationskostnaden kan hållas nere.
PRE-radiatorn är det perfekta valet vid utbyte av HE-radiatorn.
Eftersom befintliga röranslutningar oftast passar PRE-radiatorn utan att behöva anpassas
går bytet snabbt och minimalt ingrepp behöver göras på befintlig rördragning.

Före bytet: HE-radiator installerad 1965

Efter bytet: PRE-radiator installerad 2015

Etthålsradiatorn ersätter radiatorer typ Fellingsbro, TKM och M68. Anslutningen på Epecons
Etthållsradiator är identisk och byte av radiator går snabbt utan att något ingrepp behöver
göras på befintlig rördragning. Etthålsradiatorn passar på både 1 och 2-rörsystem.

Etthålsradiator

Ventilkoppel. Passar till 1 och 2-rörssystem.
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Flex-radiatorn är en radiator som erbjuder maximal flexibilitet vid utbyte av befintliga
radiatorer. Anslutningarna sitter på baksidan av radiatorn och kopplas med PEX-slang
till befintlig röranslutning. Flex–radiatorn är ett bra val när befintliga röranslutningar inte
passar direkt på någon modern radiator.

Flex-radiator

FÖRDELAR MED

Vy från baksidan. Flex-radiator med PEX-slang

RADIATORER

Snabbt och enkelt byte med minimalt ingrepp för den boende
● Genom att välja någon av Epecons utbytesradiatorer får ni en modern, effektiv radiator
som passar de allra flesta förekommande rördragningar. Bytet av radiator medför därför
minimalt ingrepp för den boende.
Kort leveranstid oavsett storlek och antal
● Tack vare Epecons kundorerstyrda produktion och väl utbyggda logistiknät levereras
Epecons radiatorer inom två veckor direkt till montageplatsen.
Stort utbud av modeller och tillbehör tillgodoser de allra flesta behov av installationer
och storlekar
● Epecons radiatorer tillverkas i olika djup med längd mellan 400-3000 mm och höjd
mellan 200-600 mm.
● PRE-radiatorn kan beställas med anslutningarna på höger sida, på vänster sida eller i
mitten av radiatorn. Flex-radiatorn kan beställas med anslutningar till höger eller till
vänster. Anslutningarna sitter alltid på radiatorns baksida. Anslutningen på en etthåls
radiator sitter alltid i botten och är centrerad mitt på radiatorn.
● PRE och Flex-radiatorerna levereras med en ventil som är integrerad i radiatorn, vilket
ger ett mycket stilrent utseende. Ventilinsatsen finns i olika fabrikat; MMA, IMI eller
Danfoss och passar tillsammans med termostater av samma fabrikat.
Kontakta Epecon eller besök vår hemsida för mer information om våra radiatorer!
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