
Installation av CK Kompakt
Alla Curant radiatorer levereras i kompaktutförande med galler och 
sidoplåtar som standard.
Tillbehör som luftventil, propp och konsoler levereras i separat paket.
Alla Curant radiatorer levereras alltid med tillhörande konsoler. 

Se avsättningsmått och byggmått. 
Typ CK 11, 21, 22 och 33 -
Längd 400-1600 mm = 2 stk,   
Längd 1800-3000 mm = 3 stk.

Konsol
Curant CK levereras som standard med låsbara konsoler, 
godkänd för AWK 1, AWK 2 samt AWK 3 enligt VDI 6036.
Radiatorn kan alltså utan extra tillbehör installeras i 
bostäder, daghem, skolor samt vid utrymmningsvägar.
Om du har funderingar eller frågor kring krav vid olika 
installationer hör av dig till oss, så försöker vi reda ut 
begreppen. 

Den omfattande konsolen kräver ingen efterjustering
och monteras enkelt på den undre och övre delen av 
radiatorn. 
Notera att konsolen skall låsas efter montage.

Golvstöd
Curant Kompakt kan även levereras med golvstöd
för montage på färdigt golv (mot pristillägg).
Med golvstödet är höjden från golv till underkant 
radiator justerbart 120-215mm.

För mer information besök vår hemsida www.curant.se 
eller kontakta oss på tel. 019-16 74 90.
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Anslutning av radiatorn
Följande anslutningar rekommenderas. Observera att någon annan typ av anslutning kan förorsaka en minskning 
av radiatoreffekten.

Radiatorns anslutningar c/c är höjden minskad med 55mm. Alltså har en CK 22-510 ett c/c mått på 445mm.

Radiatorkoppel 
Ventilerna ifrån Danfoss, IMI/TA och MMA är alltid avstängningsbara. Det minskar montagetiden och spar 
kostnader. Vi monterar enligt kundens önskemål både 1-rörs och 2-rörs koppel av alla fabrikat, samt bipackar 
tillhörande termostater. 
Observera att tätheten alltid måste kontrolleras vid driftsättning, eftersom kopplet är draget med momentnyckel 
så kan det ha påverkats/lossnat under transport och hantering. Vi drar alltid alla kopplingar till det av tillverkaren 
angivet maximala momentet. 


