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A D-ÉG DUNAFERR LUX-uNi radiáto-
rok a melegvizes fûtési rendszerek
korszerû elemei, melyek kiváló minõ-
ségû hidegen hengerelt acéllemezbõl
az MSZ EN 442 szabvány szerint ké-
szülnek. A lapradiátorok üzemi nyo-
mása max. 10 bar lehet, ezért a fel-
használás rendkívül széleskörû. A ra-
diátor hõleadásának nagy hányada
sugárzás útján történik, ami kellemes
komfortérzetet eredményez. 
A D-ÉG DUNAFERR LUX-uNi radiátor
hatcsatlakozású, vagyis univerzális. A
radiátor egyaránt szerelhetõ hagyo-
mányos négycsatlakozós és modern,
esztétikus rejtettszelepes megoldással.
A hagyományos külsõszelepes beépí-
tésnél a radiátor alsó két csatlakozóját
ledugózva kapjuk a négycsatlakozós
beépítési lehetõséget. A 2 db 1/2"-os
nikkelezett dugó minden radiátor cso-
magolása alatt megtalálható. 

D-ÉG DUNAFERR LUX-uNi lapradiátorok

A modern rejtettszelepes beépítésnél a
radiátor felsõ szeleptestébe termosztati-
kus szelepbetét csavarozható, melyre kézi
elzáró vagy termosztátfej szerelhetõ. A
fûtési elõremenõ és visszatérõ vezeték a
radiátor alján lévõ két csonkhoz csatlakozik.
Ilyenkor még a szerelés elõtt el kell dön-
teni, hogy a radiátor jobb vagy bal oldalán
lesz csatlakoztatva a fûtési vezeték és
eszerint jobbos vagy balos radiátort kell
választani. A fûtési elõremenõ vezeték
mindig a radiátor közepéhez közelebb esõ
csonkba köt. A radiátorhoz a fûtési veze-
ték UCS szelepgarnitúrával csatlakozik.
Az UCS szelepgarnitúra tartalmazza a
radiátorba csavarható termosztatikus
szelepbetétet és az alsó H-idomot. Az
UCS szelepgarnitúra-család alkalmas a
falból vagy a padlóból történõ kiállásra,
egy- és kétcsöves rendszernél egyaránt.

A típusválaszték rendkívül széles, mely-
ben megtalálható az 1 lapos E (10) jelû, 
1 lapos 1 konvektorlemezes burkolatos
BEK (11b) jelû, 2 lapos D (20) jelû, 2 la-
pos 1 konvektorlemezes EKE (21) jelû, 
2 lapos 2 konvektorlemezes DK (22) jelû,
3 lapos 3 konvektorlemezes DKEK (33)
jelû kivitel. Az E és a D jelû típusok az Or-
szágos Kórház és Orvostechnikai Intézet
minõsítése alapján fokozott higiéniai igé-
nyû intézményekben is alkalmazhatók.

Cikkszám megadása
Például:
DK + 5 + 1900 + U + J + 1 = DK51900UJ1
EKE + 9 + 0400 + U + B + 1 = EKE90400UB1
Típus betûjele: E, BEK, EKE, D, DK, DKEK
Radiátor magasságának elsõ számjegye: 3 - 300, 5 - 500, 6 - 600, 9 - 900
Radiátor hossza: 0400, 0500, 0600, …, 2900, 3000
Csatlakoztatás típusa: J - Jobbos, B - Balos 
Maximális nyomás: 10 bar, maximális hõmérséklet: 110°C
A radiátorok fehér (RAL 9016) színûek.

D-ÉG Dunaferr LUX-uNi radiá-
tor hagyományos szereléssel
(alsó csonkok ledugózva)

D-ÉG Dunaferr LUX-uNi radiá-
tor rejtett, beépített szelepes
megoldással (a felsõ csonkba
termosztatikus betét kerül)
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1.1.1. D-ÉG DUNAFERR LUX-uNi lapradiátorok

1. A panelradiátorokat a DUNAFERR által gyártott hidegen 
hengerelt acéllemezbõl állítják elõ.

2. A 630 tonnás Gräbener prés szalagbefutó rendszere.

3. A 160 tonnás Gräbener könyökös prés a konvektor- 
lemezeket készíti.

4. A képen lesajtolt félpanalek láthatók.

5. A félpaneleket automata daruval továbbítják a több 
mint 100 méter hosszú Schlatter hegesztõsor 
adagoló részéhez.

6. Betétgyûrû vibrációs adagoló.

7. Sokponthegesztéssel rögzítik az összeforgatott félpaneleket.

8. A félpanelekhez szintén sokponthegesztéssel 
kapcsolódik a konvektorlemez.

9. A radiátor két hosszabbik oldalán vonalhegesztéssel 
nagyszilárdságú varratot képeznek.

10. A többszörös hosszban gyártott lemezeket daraboló- 
ollóval vágják a radiátornak megfelelõ méretûre.

11. Összekötõcsõ behegesztése.

12. A gép a fittingek, valamint nagyobb méretû radiátorok 
esetén a távtartók behegesztését végzi.

13. Függesztõfülek hegesztése.

14. A hegesztõsor végén minden egyes radiátort 
nyomáspróbával ellenõriznek.

15. A radiátor menetes furataiba mûanyag 
záródugókat csavarnak.

16. E mûveletek befejeztével a radiátorok 
konvejorpályára kerülnek.

17. A festés Eisenmann festõsoron történik. 
A kapcsolószekrényen rajz mutatja a folyamatot, 
LED-ek jelzik az éppen mûködésben lévõ területeket.

18. Radiátorok a zsírtalanítás-foszfátozás és 
a mártó alapozó festékfürdõ mûveletei után.

19. Az elektrosztatikus porlakk felszórása.

20. A porlakkot kemencében égetik rá a radiátor felületére.

21. A festést követõen történik a minõségellenõrzés, 
megtörténtét címke jelzi.

22. A készrefestett radiátorra felhelyezik a burkolatokat.

23. A kész radiátorokat csomagolásra készítik elõ.

24. Az Actipac csomagolósoron a radiátorokat hullámpapír-
védelemmel látják el, és zsugorfóliával vonják be.

25. A berendezés az 1 méternél hosszabb, 
2 és 3 lapú radiátorokat gerendára rakásolja.

26. A raktárban megfigyelhetõ a kétféle rakásolási mód: 
a rövidebb radiátorok fekvõ, a hosszabbak 
álló helyzetben vannak.
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Teljesítményadatok
érvényessége:

90/70/20 ºC

75/65/20 ºC

A szürkével kiemeltek a járatos raktári méretek jobbos és balos kivitelben.
A sárgával jelöltek csak jobbos kivitelben raktárról kaphatók.

A nem kiemeltek nem járatos méretek. Nettó árak.

A radiátorokhoz használható tartószerkezetek a táblázatok után találhatók.

E (10) BEK (11b)
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Teljesítményadatok
érvényessége:

90/70/20 ºC

75/65/20 ºC

A radiátorokhoz használható tartószerkezetek a táblázatok után találhatók.

A szürkével kiemeltek a járatos raktári méretek jobbos és balos kivitelben.
A sárgával jelöltek csak jobbos kivitelben raktárról kaphatók.

A nem kiemeltek nem járatos méretek. Nettó árak.

D (20) EKE (21)
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Teljesítményadatok
érvényessége:

90/70/20 ºC

75/65/20 ºC

A radiátorokhoz használható tartószerkezetek a táblázatok után találhatók.

A szürkével kiemeltek a járatos raktári méretek jobbos és balos kivitelben.
A sárgával jelöltek csak jobbos kivitelben raktárról kaphatók.

A nem kiemeltek nem járatos méretek. Nettó árak.

DK (22) DKEK (33)


