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AT BESTILLE RADIATORER ONLINE BEHØVER IKKE VÆRE SVÆRT
For mange kan det virke som en kompliceret og stor opgave at besti l le en radiator online, men det 
behøver ikke være svært. I  vores radiatorguide forsørger vi at guide dig og give dig svar på de mest 
st i l lede spørgsmål i  forbindelse med besti l l ing af en radiator på vores hjemmeside. 

Først og fremmest giver vi dig l ige en meget hurt ig oversigt over de termer du vi l  møde, når du skal 
besti l le en radiator hos os og hvorfor vi gerne vi l  vide det. Vi giver dig l inks t i l  mere information, for dig 
der gerne vi l  vide mere - og så har vi lavet en enkelt og overskuelig tr in-for-tr in-guide t i l  hvordan du 
f inder den rette radiatorstørrelse og radiatorløsning t i l  netop dit hjem.

Termer du vi l  støde på: 

ANBORING ELLER TILSLUTNING

En anboring eller t i lslutning er helt enkelt der hvor rørene i radiatoren er placeret og skal sluttes t i l
rørene i dit varmesystem. En standard radiator er udstyret med 4 anboringer (en i hvert hjørne af 
radiatoren) og er den løsning mange har i  deres hjem. 

Hos Hudevad er der dog f lere muligheder, da vi også kan levere radiatoren med en indbygget venti l /
venti l indsats, vi kan lave den med ekstra anboringer i  bunden, hvis dine radiatorrør kommer op igennem 
gulvet el ler med helt skjulte rør, hvor de kommer ud igennem væggen bag radiatoren.  

Når vi beder dig om at angive hvilken anboring du skal bruge, er det altså for at vide hvordan rørene 
skal placeres på radiatoren. 

Jamen – hvordan finder jeg så ud af hvilken anboring jeg skal bruge ti l  min radiator? 

Det nemmeste er måske at kigge på den radiator der er monteret i  forvejen. Hvor kommer det varme 
vand ind i radiatoren og hvor løber det kolde vand ud? Umiddelbart skifter de f leste deres radiator ud t i l 
en med samme anboring som den der al lerede er monteret, hvis det passer med målene på den nye. 

Står du og skal montere en helt ny radiator, hvor der ikke t idl igere har siddet en, er der l idt mere 
spil lerum og her er det en god ide at tage din lokale vvs-instal latør med på råd, da der jo skal trækkes 
nye rør. Måske du kan få det lavet, så man slet ikke kan se rørene eller at rørene kommer igennem 
gulvet i  stedet for ud af væggen. 

DEN STORE
HUDEVAD RADIATORGUIDE
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Alle vores produkter er udstyret med det der hedder en Anboringsguide, så du kan få et overblik over 
de mulige anboringer den enkelte radiator kan laves med. Anboringsguiden f inder du her el ler når du 
står i  selve ordrebesti l l ingen, kan du trykke på det l i l le i  for at få vist en oversigt/tegning over de mulige 
anboringer der f indes på netop den radiator. 

Vær opmærksom på, at ikke al le radiatorer kan lade sig gøre i al le anboringstyper.

TYPE

Typen svarer egentl ig t i l  hvor dyb/stor (og dermed hvor stor ydelsen er) på radiatoren og hos Hudevad 
arbejder vi med følgende typer på vores panelradiatorer: 

Panel radiatorer:

Type 10  1 plade
Type 11  1 plade, 1 konvektor
Type 20  2 plader
Type 21  2 plader, 1 konvektor
Type 22  2 plader, 2 konvektorer
Type 33  3 plader, 3 konvektorer
Type 44 4 plader, 4 konvektorer

Type 10 Type 11 Type 21Type 20 Type 22 Type 33 Type 44

På vores model SC (søjleradiator) arbejders der 
følgende typer:

Type 14 SC, enkelt ,  element afstand 40 mm
Type 24 SC, dobbelt ,  element afstand 40 mm
Type 16 SC, enkelt ,  element afstand 60 mm
Type 26 SC, dobbelt ,  element afstand 60 mm

TYPE 24

TYPE 14

TYPE 16

TYPE 26
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Når vi spørger efter typen, er det altså for at vide hvor dyb radiatoren skal være og hvor meget varme/
ydelse den skal kunne producere. 

Vær opmærksom på, at ikke al le radiatorer kan lade sig gøre i al le typer. 

Dybden på de forskell ige typer ses i den enkelte radiators datablad eller i  specif ikationen. Vær 
opmærksom på både dybden på selve radiatoren, og afstand fra væg ti l  forside af radiatoren, da de kan 
variere fra type t i l  type.

Hvordan finder du så hvilken type radiator du skal bruge? 

Igen er det en god idé at se på den radiator der al lerede er instal leret i  dit hjem. Hvis den varmer 
t i lstrækkelig, er det med stor sandsynlighed en type magen t i l  du skal bruge. Står du for at skulle skifte 
fra f jernvarme, gaskedel, ol iefyr ol .  t i l  en varmepumpe eller jordvarme, kan det være at du skal bruge en 
større radiator, da temperatursættet ( fremløb og returløbs temperaturen) er lavere. 

Er der ingen radiator el ler skal du skifte varmesystem, er det en god idé at følge vores tr in-for-tr in guide 
t i l  at f inde den rette radiator størrelse, så du kan f inde den radiator du skal bruge.  
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ÉT-STRENGS ANLÆG
I  f lere ældre huse - specielt fra 1970´erne - kan der være instal leret et ét-strengs anlæg. Det vi l  sige at
fremløb og returløb er i  samme rørsystem, og samme rør derved løber ud t i l  al le radiatorer. Røret vender
ved den sidste eller bagerste radiator og løber så retur t i l  varmepumpen. I  praksis betyder det, at 
vandet løber igennem den første radiator, afgiver varme og løber videre t i l  næste radiator, hvor der 
afgives varme osv.

For hver radiator vandet skal igennem er fremløbstemperaturen derfor blevet en smule lavere. Under 
al le radiatorer løber et rør i  en mindre rørdimension end dem der går t i l  radiatoren. Det mindre rør 
kaldes for r ingledningen og sikre, at der fortsat kan løbe vand frem ti l  de andre radiatorer, når radiator-
venti len t i l  en af de første radiatorer er lukket. Helt basalt betyder det, at de bagerste radiatorers yde-
evne afhænger af, om de øvrige radiatorers radiatorventi ler er åbne eller lukkede.

FORSKELLIGE 
RADIATORSYSTEMER

41016310 Ét-strengs CE-forskruning - 1. stk. skal bestille per radiator

41016308 Overgangsnippel 1/2” x 3/4” - 2 stk. skal bruges per radaitor

HAR JEG ET ÉT-STRENGS ANLÆG?
Kig på radiatorens rør. Går frem og returløb fra radiatoren i det samme rør, har du et ét-strengs anlæg.
Alternativt kan du lukke for al le radiatorer i  boligen. Vent et par t imer og mærk derefter på frem- og
returløbet ved varmeanlægget. Hvis returløbet er varmt, er der højest sandsynligt tale om et ét-strengs
system. I  det du lukker for varmen i al le radiatorer, vi l  vandet stadig løbet i  r ingledningen under 
radiatorerne og returnere t i l  varmeanlægget uden at være blevet afkølet og derfor vi l  røret nu føles 
varmt.

HUDEVAD RADIATORER TIL ÉT-STRENGS ANLÆG
Du kan godt bruge Hudevad radiatorer t i l  et ét-strengs anlæg. Vi anbefaler at du bruger en af vores 
horisontale modeller Integral,  Fionia, P5 eller Plan med anboringskode 11 el ler 12. t i l  instal lat ionen skal 
du bruge følgende ti lbehør:

Ti lbehøret kan f indes og købes i webshoppen.



9

HVORDAN DET VIRKER
CE-Forskruning kan justere hvor hurt igt vandet løber igennem radiatorerne. De bagerste radiatorer, som
får det mest afkølede vand, har behov for en større vandgennemstrømning end de forreste på strengen,
for at yde/afgive den samme mængde varme som de forreste radiatorer.

Monteringen af CE-forskruningen vi l  se således ud. Fremløb vi l  være t i l  venstre.

BEMÆRK

Når man monterer en radiator med indbygget venti l  på et ét-strengsanlæg skal venti l indsats være helt
åben. Det vi l  sige pos. 8 på Stelrad/Heimeier venti ler og pos. N på Danfoss venti ler.
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TO-STRENGS ANLÆG
De fleste radiatoranlæg i dag er et to-strenget anlæg og er også det mest fortrukne, da det er den mest
fordelagtige måde at fordele varmen på og er let at regulere. På et to-strengs anlæg løber det varme
fremløbsvand og det køligere returvand i hvert sit  rør. Det betyder i  praksis, at fremløbets temperatur
vi l  være den samme ti l  al le radiatorer i  anlægget, da fremløb- og returvand ikke blandes, som på et 
étstrengs anlæg. Vandet løber altså kun igennem én radiator, før det returneres t i l  varmesystemet.

Lukkes der for en enkelt radiator i  et to-strengs anlæg, har det ingen betydning for ydeevnen på de 
radiatorer der er monteret efter den. Ydermere giver et to-strengs anlæg mulighed for at instal lere 
forudindsti l let radiatorventi ler, hvi lket betyder at f lowet igennem de enkelte radiatorer kan kontrol leres, 
så den mest optimale afkøling - og den mest økonomiske - sikres for hver enkelt radiator.

HAR JEG ET TO-STRENGS ANLÆG?
Kig på radiatorens rør. Går frem og returløb fra radiatoren på hvert sit  rør, har du et to-strengs anlæg.
Alternativt kan du lukke for al le radiatorer i  boligen. Vent et par t imer og mærk derefter på frem- og
returløbet ved varmeanlægget. Hvis returløbet er køligt,  er der højest sandsynligt tale om et to-strengs
system. I  det du lukker for varmen i al le radiatorer, vi l  fremløbet i  hele radiatoranlægget stoppe totalt .
Det betyder, at det returvand der nu står st i l le i  systemet, langsomt vi l  afkøle. Derfor føles røret nu 
køligt. 

HUDEVAD RADIATORER TIL TO-STRENGS ANLÆG
Du kan instal lere al l  Hudevads radiatorer i  et to-strengs anlæg. 

Ønsker du at bruge en radaitor med en forudindsti l let venti l  kan du bruge al le Hudevad radaitorer med 
venti l . 
Ti l  Hudevad Horisontal modeller betyder det anboringskode 11 ,  12, 13, 14, 16 og 18. 
Ti l  Hudevad Vertikal modeller betyder det anboringskode 35, 36, 39 og 40. 
Ti l  Hudevad Lowline modeller betyder det anboringskode 11 og 12.
Ti l  Hudevad bænk radiatorer betyder det anboringskode 51. 

Al le disse radiatorer er instal leret med en forudindsti l let Danfoss venti l . 
Vi kan også levere Danfoss termostater der passer t i l  den indbyggede venti l .  Vores t i lgængelige 
Danfoss termostater f inder du under t i lbehør online.
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TRIN 1 - HVILKET VARMESYSTEM HAR DU?
Radiatorer dimensioneres t i l  at kunne opvarme et rum ved en udetemperatur på -12º C.

Har du et to-strengs anlæg benytter man i Danmark typisk et temperatursæt der hedder:

Fjernvarme 70/40/20
Olie- og gaskedler 55/35/20
Varmepumper 55/35/20

Tallene skal forstås som: Fremløbstemperatur / Returløbstemperatur / Rummets temperatur

Har du et ét-strengs anlæg, benytter du returløbstemperaturen fra ovenstående og din 
fremløbstemperatur skal være 10º C højere end returløbet.
Langt de f leste varmesystemer i Danmark er i  dag et to strengs-anlæg.
 

TRIN 2 - HVILKEN TYPE HUS HAR DU?
Der f indes udførl ige tekniske varmetabsberegninger for forskell ige hustyper og hvor mange Watt man 
derfor skal bruge per rum - og det overlader vi t i l  de professionelle, men en nem tommelfingerregel er 
følgende:

Ældre huse med ingen ekstra isolering skal bruge: m2 x 65-75 W
Istandsatte huse skal bruge: m2 x 50-55W
Nybyggede, velisolerede huse / lavenergi skal bruge: m2 x 40-45 W

TRIN 3 - HVOR STORT ER DET RUM RADIATOREN SKAL PLACERES I??
Uanset om du skal bruge radiatorer t i l  et enkelt rum eller t i l  et helt hus, skal du lave denne beregning 
for hvert enkelt rum i huset. Du skal bruge det antal m2 rummet måler og det f inder du ved at 
gange længden og bredden af rummet. Når du har antal let af m2, skal du blot bruge ovennævnte 
tommelf ingerregel for det antal W hvert rum skal bruge for at dække varmebehovet. I  ovennævnte 
tommelf ingerregel er der taget højde for varmetab fra vinduer, ydervægge, isolering osv.

SÅDAN FINDER DU DEN RETTE
RADIATORSTØRRELSE 

EKSEMPEL:

Du har en stue på 36 m2 og bor 
i  en istandsat 70´er vi l la. 36 m2 x 
55 W = 1 .980 W

Det vi l  sige, den radiator du 
skal bruge for at dække stuens 
varmebehov skal have en effekt 
el ler ydelse på 1.980 W. 

Om du vi l  have én stor radiator, 
2 mindre eller 3 små er helt op t i l 
dig. Du skal blot ramme en
samlet ydelse på ca. 1 .980 Watt.
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TRIN 4 - HVILKEN MODEL RADIATOR SKAL DU SÅ VÆLGE?
Det er her det bl iver l idt mere spændende, for nu skal du vælge den radiatormodel el ler type du godt 
kunne tænke dig. Hvis du al lerede har en radiator, du gerne vi l  skifte ud, er det ret simpelt .  Du skal bare 
kigge efter en radiator i  samme størrelse som den du har el ler som i det mindste passer t i l  rørene og 
t jekke at radiatorens ydelse passer t i l  rummets varmebehov. 

Hvis du ikke al lerede har en radiator, har du l idt mere fr ihed. Hvilken sti l  er du ude efter? 

Vil du have en stor radiator som et statement piece på væggen? 
Eller en smal vert ikal radiator for at spare vægplads? 
Måske har du store vinduespartier, hvor du helst ikke vi l  blokere udsigten og derfor skal bruge lave 
Lowline radiatorer? 
Har du behov for en siddeplads sammen med din radiator og det derfor vi l  være praktisk med en 
radiatorbænk?

Vi ved det kan være svært at vælge og vi har derfor samlet al le vores radiatorer i  en overskuelig Design 
guide bagerst i  denne guide, hvor vi har beskrevet de forskell ige radiatorers karakterist ika, udseende 
osv. Den kan du jo eventuelt kikke på i ro og mag, før du går videre t i l  tr in 5. 

TRIN 5 - HVOR FINDER JEG YDELSEN PÅ RADIATOREN?
Under Downloads på vores hjemmesiden kan du f inde vores konverteringsark eller ydelsesberegninger 
som de hedder på fagsprog. I  en ydelsesberegning er samtl ige størrelser og hvilken varmeydelse de 
har lagt ind i et skema. 
Når du har fundet den radiatormodel du godt kunne tænke dig, f inder du ydelsesberegningen der hører 
t i l  den model. Her f inder du al le de forskell ige typer (dybder) l istet, så du nemt kan f inde den størrelse 
radiator der passer t i l  dit varmebehov. 

I  ydelsesarket skal du bruge temperatursættet fra tr in 1 ,  som dit varmesystem tager afsæt i .

Det indtaster du i toppen af skemaet og du kan nu se ydelsen på samtl ige typer og størrelser af 
den radiator du har valgt. Du skal så blot f inde den ydelse der kommer tættest på din udregning/dit 
varmebehov.

Kort sagt
1.  Hvilket varmesystem?
2. Hvilken type hus?
3. Hvor stort er rummet?
4. Hvilken radiator model?
5. Find radiatorens ydelse og dermed typen

Link t i l  download sektion 
på Hudevad.com
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VARM I TOPPEN OG KOLD I BUNDEN
Mange tror fej lagtigt at en effektiv radiator er en varm radiator - og det er ikke helt r igtig. En radiator
der yder og fungerer optimalt ,  skal være varm i toppen (hvor vandet løber ind i radiatoren) og kold i
bunden (hvor vandet forlader radiatoren) Når din radiator føles sådan, er du sikker på den yder optimalt
og har afgivet så meget varme ti l  rummet, som der var i  det vand der kom ind i radiatoren. Jo koldere
eller køligere returvandet er, desto bedre har du udnyttet energien og fået optimal varme for dine 
penge. 

Radiatorens størrelse kan have en stor betydning for hvordan afkølingen sker hen over radiatoren. Er 
den instal lerede radiator for l i l le, yder den slet ikke nok i forhold t i l  rummets varmebehov og vi l  derfor 
køre uafbrudt. Radiatorventi len vi l  stå helt åben fordi radiatoren forsøger at opvarme rummet t i l  den 
ønskede rumtemperatur. Har man i sådan et t i l fælde ikke en forudindsti l let venti l  instal leret, vi l  vandet 
stort set løbe l ige direkte igennem radiatoren uden at afgive væsentl ig varme. Dette giver både en 
utrol ig dårl ig afkøling og vi l  koste på varmeregningen.

Forudinsti l ing er en af de vigtigste metoder t i l  at opnå den rigtige afkøling på radiatoren i de f leste 
danske hjem. Ved en forudinsti l let venti l  reduceres den mængde af vand der løber igennem radiatoren. 
Jo langsommere vandet løber, desto længere t id har vandet t i l  at afgive varme ti l  rummet inden det 
sendes retur t i l  varmesystemet for at bl ive genopvarmet. Løber vandet for langsomt kan det resultere 
i alt for uti lstrækkelig varme. Derfor skal forudinsti l l ingen alt id foretages ud fra det varmesystem man 
bruger, ( f jernvarme, varmepumpe, gaskedel osv. )  radiatorens ydelse og radiatoren skal være den rette 
størrelse t i l  at dække rummets varmebehov.

Hvis radiatoren er for stor i  forhold t i l  rummets varmebehov, vi l  vandet have bedre t id t i l  at afgive så
meget varme det kan t i l  rummet og vi l  dermed give en bedre afkøling. Ulempen ved den unødigt store
radiator er, at der opstår et cirkulationstab i varmeanlægget, hvi lket kan resultere i ut i lstrækkelig varme.

En radiator bør derfor maksimalt være 150-300W større end rummets varmebehov.

SÅDAN SKAL
RADIATOREN VIRKE
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STØJ, SKVULP OG BANKELYDE
Lyde fra radiatorer og rørsystemer er virkelig irr i terende - specielt når resten af huset er st i l le og man
rigtig kan høre de forskell ige lyde fra rør og radiatorer. Lyde fra radiatorsystemet forplanter og spreder
sig igennem hele systemet. Derfor kan du høre hvis nogen banker på rørene på 3. sal mens du selv 
befinder dig i stueetagen. Bor du i etagebyggeri ,  betyder det derfor også, at det ikke nødvendigvis er 
hos dig problemet opstår. Det kan derfor være nødvendigt at tale med naboer i opgangen for at f inde 
ud af hvor lydende stammer fra og problemet er opstået. 

En af de mest almindeligt lyde fra og i radiatorer og varmerør er “skvulp og blop” lyde. De forekommer,
når luftbobler st iger t i l  vejrs inde i rør og radiatorer. Luften vi l  alt id st ige opad og fanges derfor i  de
højeste punkter i  radiatorsystemet. 
Ophobninger af luft i  radiatoren, er showstopper, når varmen skal transporteres rundt. Luft i  radiatoren
kan typisk identif iceres, hvis den ene del af radiatoren er varm, mens den anden ende er kold. Den 
kolde ende har sandsynligvis en luft lomme et sted. En andet tegn på luft i  radiatoren kan være, at 
radiatoren siger skvulp og blop lyde. Luft lommer kan du komme ti l  l ivs ved at udlufte radiatoren.

Sådan udluftes radiatoren
Du skal starte med at slukke cirkulationspumpen. Når cirkulationspumpen er i  brug, transporteres luften 
konstant gennem systemet, hvi lket kan besværliggøre udluftningen.
Når radiatoren skal udluftes, drejer du udluftningsventi len mod uret. Husk at have en klud eller et 
viskestykke parat. Hvis der først kommer luft ud, skal du vente et øjeblik og lade venti len være åben, 
indti l  der kommer vand ud. Når der begynder at komme vand ud, er radiatoren udluftet, og venti len 
kan lukkes igen ved at dreje med uret. Hvis der ikke kommer vand ud, skal der fyldes vand på varme-
systemet. Husk at genstarte cirkulationspumpen efter udluftningen.

 
DET SUSER I RØRENE
Susen i rørene er meget almindeligt og opstår når vandet suser gennem rør og radiatorer og opstår, når
cirkulationspumpen presser vandet igennem rørene for fuld kraft .  Problemet kan afhjælpes ved at skrue 
ned for cirkulationspumpens hastighed. Det gør du på selve pumpen. Ældre modeller kører med alt 
for stor hastighed, hvi lket slet ikke er nødvendigt i  mindre boliger. Nye cirkulationspumper kører med 
mindre hastighed og mange kan selv regulere hastigheden alt efter behovet i  systemet.

 
DET BANKER
Der kan være f lere forskell ige bankelyde og årsagerne kan være f lere. 

Det banker hurtigt og kan lyde som et maskingevær!
Ofte opstår den form for bankelyde, hvis frem- og returløbet er vendt forkert el ler hvis radiatorventi len
er vendt forkert.  Vandet løber derfor den forkerte vej igennem radiatorventi len og den kan ikke lukke
ordentl igt.  Vandgennemstrømningen får den t i l  at åbne og lukke meget hurt igt,  hvi lket lyder som skud
fra et maskingevær. 

Det banker og klikker langsomt
Når jern og stål bl iver varmt, udvider det sig. Det kan også være fordi radiatoren udvider sig i de beslag
den sidder på. Hvis lyden stammer fra de beslag radiatoren sidder på, er vores erfaring, at banke 
og kl ikke lydene opstår fordi de små plastbeslag der skal sidde på bæringerne t i l  radiatoren, ikke er 
monteret. Så snart de små plastbeskyttere bliver monteret holder banke og kl ikke lydende op.
Bankelyde kan også opstå hvis varmerørene sidder i  spænd eller gnider op ad noget - f.eks. i  en 
etageadskil lelse. Som forsøg kan man afhjælpe det ved at give rørene l idt mere plads. Hvis de er 
u-isolerede, kan man med fordel prøve at isolere dem for at dæmpe lyden og gnidningsmodstanden. 
Fortsætter problemet, skal der t i lkaldes professionel hjælp.   

LYDE I OG FRA 
RADIATORSYSTEMET
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HVAD SKAL JEG ELLERS BRUGE 
TIL MIN RADIATOR?
TERMOSTAT
Til vores radiatorer følger som standard prop og luftskrue med. Derudover kan du med fordel 
besti l le Danfoss termostater t i l  regulering af rumtemperaturen og som giver en effektiv og behagelig 
varmekomfort.  Vi har et stort udvalg af både mekaniske og elektroniske termostater der al le sikre dig en 
behagelig inde temperatur. 

 
FITTINGS
Det kan også være du skal bruge f i t t ings, som bøjning, muffer og forskruning ved instal lat ionen. Her kan 
det være en god idé at spørge din vvs-instal latør – alternativt kan han levere de dele du skal bruge ud 
over radiatoren. 

 
BEN
Skal radiatoren placeres et sted, hvor vægpladsen er begrænset – måske endda foran et vindue – kan 
de f leste af vores radiatorer monteres på ben. Det giver dig en vis fr ihed i din indretning, men du skal 
selvfølgelig stadig tænke på, at radiatoren skal have t i l ført rør og vand. 
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41016362 Omvendt fordelerstykke - 3/4” omløber x 3/4” nippel - 1 stk. benyttes per radiator

HVORDAN DET VIRKER
Det omvendte fordelerstykke monteres i bunden af radiatoren, hvor den sørger for at “krydse” vandet,
fra fremløbet over i  returløbet og omvendt. 

41016308 Overgangsnippel 1/2” x 3/4” - 2 stk. benyttes per radiator

Tilbehøret kan f indes og købes i webshoppen.

RADIATOR MED OMVENDT 
VANDGENNEMSTRØMNING
”OMVENDTE” RØR
Vi oplever nogle gange ældre anlæg, hvor der er byttet om på frem og returløb eller t i l fælde hvor 
radiatorerne er instal leret forkert og frem og retur er byttet om. Når der skal instal leres nye radiatorer 
på de gamle anlæg, skal der derfor tages højde for de omvendte rør.

Du kan godt bruge en Hudevad radiator t i l  omvendt vandgennemstrømning. Vi anbefaler du bruger en af
vores mange venti lradiatorer med forudindsti l let venti l  og skal derudover blot bruge nedenstående 
ti lbehør for at “vende strømmen”:
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DEN REDUCEREDE YDELSE
Placeringen af en radiator kan have betydning for varmeydelsen. I  nogle t i l fælde ønsker man måske at
placere en radiator under en radiatorskjuler, under en bred vindueskarm ol.- faktorer der - t i lsammen -
kan have betydning for radiatorens varmeydelse. Nedenfor f inder du vores reduktionsfaktorer på de
mest gængse placeringer af vores radiatorer og den reduktion i varmeydelsen det medfører.

Bemærk: Konstruktion af radiatorskjuler skal give den nødvendige adgang t i l  rengøring og 
vedligeholdelse af radiatoren. De anførte værdier skal kun bruges t i l  estimater. Krit iske t i l fælde skal 
baseres pålaboratoriemålinger.

REDUKTIONSFAKTOR VED 
EN TILDÆKKET RADIATOR
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EN RADIATOR I EN 
ANDEN FARVE
FARVERNES MAGT
Farver spil ler en usædvanlig fremtrædende rolle i  vores l iv. De kan påvirke vores tankegang, inspirere
vores beslutningstagning og påvirke vores humør. Fra at forårsage ændringer t i l  at ændre reaktioner –
farver er mere kraftfulde, end vi tror.

At vælge passende farver t i l  dit hjem, de forskell ige rum og rumti lbehør som radiatorer osv. er et vigtigt
aspekt af boligindretning, og det er alt id godt at vide en t ing eller to om de forskell ige farver.

DE FORSKELLIGE FARVER
Psykologien bag farver kan være fascinerende, og vi lærer mere om farver og vores reaktion på dem
hver dag. Vi har forsøgt at samle de mest almindelige forståelser af,  hvad de forskell ige farver betyder,
hvad de symboliserer, og hvordan vi som mennesker bl iver påvirket af dem.

Alle farver vækker forskell ige følelser og kan påvirke vores adfærd, og det er derfor ikke uden
betydning, hvis vi beslutter os for at bruge en farvet radiator som fokuspunkt i  vores stue, el ler hvis vi
på den anden side beslutter os for at holde radiatoren neutral og lade den falde i med vægfarven.. 

Vi har lavet en omfattende farvebrochure, som kan f indes på vores hjemmeside. 
Vi sælger ikke farvede radiatorer i  vores webshop, men du kan alt id kontakte os for leveringsinformation 
og for at få mere information om, hvordan du besti l ler en farvet radiator.

DINE MULIGHEDER
Alle vores produkter leveres som standard i hvid RAL 9016 og alt id i  glans 70. Undtaget er dog Integral 
Bench der som standard leveres i RAL 7022, glans 70. 

DET KLASSISKE RAL SYSTEM
For et stænk af farve t i lbyder vi at male al le vores produkter fra det klassiske RAL farvekataloget, 
i  enten glans 30 eller 70. Det klassiske RAL System er den mest populære centraleuropæiske 
farvestandard, der anvendes i dag, og vi kan levere vores radiatorer i  213 RAL farver inklusive vores 
standard hvid, RAL 9016, Traff ic White. Når du vælger en farve, anbefaler vi alt id, at du kigger online fpr 
inspiration og besøger en lokal farvebutik for et farvematch.

NATURAL COLOUR SYSTEM
Som et supplement t i l  det klassiske RAL farvekatalog, t i lbyder vi også at male vores produkter i  henhold
ti l  NCS eller Natutal ColoUr System. NCS-systemet er et skandinavisk udviklet system og er baseret
på den måde, det menneskelige øje ser farver på. Da der er f lere hundrede forskell ige NCS farver, har
vi valgt ikke for at vise dem her, men råder dig t i l  at kigge online efter et farvematch eller besøge din
lokale farvehandler for et farvematch. NCS-farverne t i lbydes også som glans 70 eller 30.

Bemærk at der vil være farvetil læg for alle radiatorer malet i andre farver. Mere information kan 
findes i vores Hudevad Farvebrochure på hudevad.com
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RENGØRING OG 
REPARATION AF MALING
RENGØRING
Radiatorer opvarmer luft delvist ved hjælp af konvektion, hvi lket forårsager luftstrømninger. Med tiden
ophobes noget af det støv og snavs, der er i  luften mellem varmepaneler og væg eller mellem de 
enkelte varmepaneler.

Almindelig rengøring:
For at f jerne støv, spindelvæv m.m. bruges en støvkost el ler en speciel radiatorbørste (en lang, 
cyl indrisk, f leksibel børste),  samt en støvsuger. Pletter og snavsede områder f jernes bedst ved brug af 
varmt sæbevand. 

Brug aldrig opløsningsmidler, fortyndere, ol iebaserede væsker el ler rengøringsmidler, der indeholder 
ammoniak eller sl ibemidler.

REPARATION AF MALING SAMT MALING AF ÆLDRE RADIATORER
Vandbaseret akrylmaling og spraymalingsprodukter kan anvendes. Standardfarven på de f leste vores 
radiatorer er RAL 9016 Hvid. Vær opmærksom på, at der skal tages hensyn t i l  radiatorens 
drif tstemperatur, og derfor anvendes ikke-gulnende maling. 
Radiatoren bør slukkes, før den males, da varme forstyrrer malingens hærdning.

Mindre skader
En touch-up stick en l i l le dåse spraymaling i RAL 9016 kan købes på vores hjemmeside t i l  de små ridser 
og sl idtagemærker radiatoren får ved brug. De kan f indes under t i lbehør under maling.

Omlakering af hele radiatoren
Når store områder el ler hele radiatoren skal males, bør den eksisterende maling sl ibes for at sikre god 
vedhæftning. Ligeledes bør rust f jernes helt for at sikre den ikke trænger igennem ny maling

Hudevad radiatorer er som standard pulverlakerede. Kun i meget sjældne t i l fælde bruger vi våd maling. 
 
Fremgangsmåden for ommaling af pulverlakerede eller vådmalede radiatorer er som følger: 
 
1 .  Rengør radiatoren. 
2. Rengør og sl ib radiatoren. Fjern eventuelt rust. 
3. Da der ikke er mange af os, der har mulighed for at male med pulverlakering, bør malingen være 
vandbaseret el ler en l ignende akrylmaling. 
4. Ti l lad t i lstrækkelig hærdetid i overensstemmelse med instruktionerne for den pågældende maling.

Bemærk: 

Sandblæsning eller glasblæsning af radiatorer t i l rådes ikke

Hudevad garantien er ikke længere gyldig, hvis radiatoren bliver fuldstændig ommalet.
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Hudevad panel radiatorer

HUDEVAD RADIATOR
DESIGN GUIDE

INTEGRAL
panel
radiator
alle typer

FIONIA
panel
radiator
alle typer

Designet er det samme for alle varianter, hvad enten det er Horisontal, Lowline eller Vertikal. Alle 
har en 2 mm tyk frontplade med den karakteristiske Hudevad-kant, lukkede sider og monteret 
med et aftageligt rist med vinklede lameller, så man ikke kan se konvektorerne indeni. Risten er 
forsænket i toppen af radiatoren, så det flugter med radiatorkanten og kan tyverisikres.  

P5
panel
radiator
horisontal 
og lowline

P5 har en 2 mm tyk frontplade med den karakteristiske Hudevad-kant. De dybe modeller af P5 
Horizontal og alle Lowline modellerne har lukkede sider, svejset ståltop med en strømlinet effekt, 
som tillader luften at cirkulere for maksimal effektivitet. P5 kan bruges overalt, hvor du ønsker en 
stærk radiator med stor ydeevne og et minimalistisk look.

Designet er det samme for alle varianter, hvad enten det er Horisontal, Lowline eller Vertikal. Alle 
modeller har en glat frontplade med afrundede hjørner. Åbne sider og top. Kan bruges i kommer-
cielle rammer, private hjem, kontorlokaler - ja stort set overalt.
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P5 Vertical er alle lavet med 2 mm tyk frontplade med den karakteristiske Hudevad-kant. De dy-
bere modeller af P5 Vertical har lukkede sider med en strømlinet fordybning, der giver radiatoren 
et helt unikt udseende. P5 Vertical kan bruges overalt, hvor du ønsker en effektiv radiator med sit 
helt eget unikke udtryk.

PLAN
panel
radiator
horisontal 
og lowline

P5
panel
radiator
vertikal

Plan XV
panel
radiator
vertikal

Både Horisontal- og Lowline-modellen af Plan har 2 mm glat stålfront med den karakteristiske 
Hudevad-kant, svejste stållameller, der flugter med radiatorkanten i toppen og lukkede sider. 
Lamellerne i toppen sikrer en god luftgennemstrømning for en effektiv varmefordeling og gør radi-
atoren unik. Plan kan installeres overalt hvor man ønsker en radiator med karakter.

Plan XV Vertical er lavet med flere radiatorer indeni og afsluttes med et enkelt og glat cover lavet 
af 2 mm stål med skarpt defineret hjørner. Plan XV Vertical er ideel til montering og tilpasning til 
udfordrende steder, hvor du enten ønsker at skjule radiatoren eller fremhæve den, så den kan 
blive en aktiv del af indretningen.
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Hudevad andre radiatorer

Integral Bench er ikke kun en radiator, men også et smukt og elegant møbel. Alle radiatordele 
inklusive rør og ventiler er skjult i benene. Integral Bench ser smuk og stilfuld ud, hvilket også gør 
den til en perfekt løsning til den minimalistiske livsstil, hvad enten det er til en restaurant, sk-
oleinstitution, sundhedspleje, privat bolig eller virksomhed. Kan leveres med flere muligheder for 
træbeklædning ovenpå.

SC Horisontal, Lowline og Vertikal er en søjleradiator med smalle elementer, der placeres lodret 
på top- og bundrør i enten enkelt eller dobbelt række med 40- eller 60 mm afstand. Perfekt til 
placering foran glasfacader og i korridorer, hvor lyset er i fokus. SC er unik og diskret på samme 
tid og har et eksklusivt look, der kan tilpasses på mange måder til et helt unikt produkt. SC passer 
ind i ethvert miljø.

SC
søjle
radiator
alle 
typer

Integral 
bænk

Den klassiske søjleradiator fås i 4 forskellige dybder for det autentiske retro-look. Kan enten væg-
monteres eller leveres med formonterede ben. Radiatoren er en æstetisk radiator med et klassisk 
look, til moderne retro indretning og rum med personlighed og kan bruges i alle omgivelser. På 
trods af sit klassiske og “old school” udseende, lever Classic op til alle moderne krav til effektiv 
varmeafgivelse.

Classic
søjle 
radiator
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Novus Bænkradiatoren er efterspurgt til mange offentlige rum, såsom hospitaler, skoler og kon-
torer, men med sine symmetriske linjer, smukke og funktionelle former uden konvektorer - som 
gør rengøringen til en leg - finder Novus også vej ind i mange private hjem. Novus bænkradiator 
harmonerer perfekt med indretningen og rummets design. Placeret foran vinduer er Novus ideel 
som beskyttelse mod kuldenedfald og træk. Kan også leveres med topplade i træ.

Piso Fortis er en stilfuld lavkonvektor og bænk, der er velegnet til offentlige såvel som private 
rum - især foran vinduer, hvor man ønsker høj varmeydelse i kombination med et rent design, der 
passer til bygningens overordnede udtryk. Piso Fortis er udstyret med konvektorer og har derfor 
en stor varmeydelse i forhold til størrelse. Brug den 400 mm høje bænk i entre, badeværelse eller 
bryggers for ekstra komfort.

Piso er en robust og kompakt lavkonvektor. Takket være den lave byggehøjde på max. 280 mm, 
Piso fungerer godt i bygninger med begrænset plads, men med stort varmebehov. Piso har en 
exceptionel høj ydeevne målt i størrelse og tilbydes med mange forskellige monteringsløsninger, 
flere forskellige beslag og kan derfor placeres under bænke, lofter, på væggen og kan også brug-
es som almindelig lowline radiator med forskellige benløsninger.

Piso Fortis
Lavkonvektor og
bænk

Novus
bænk

Piso
lavkonvektor
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Hudevad various radiators

The Tube er den klassiske ribberør adiator. Radiatoren har det umiskendelige industrielle design, 
der antyder lager- og fabriksopvarmning i industrielle områder. Tube er lavet med elementer i 
svensk kvalitetsstål, og den imponerer med kombinationen af ydeevne, holdbarhed og enkelt de-
sign. Tube er ideel til opvarmning under glaspartier og ovenlysvinduer.

Terra gulvkonvektorer placeres i kanaler under gulvet og optager ikke plads i rummet. Placeres 
ofte foran glasfacader i både erhvervs- og offentlige bygninger, samt private boliger. Det ende-
lige udseende af gulvkonvektoren afhænger af den synlige gulvrist. Vi har et stort udvalg af riste i 
anodiseret aluminium i natur, bronze eller sort samt i forskellige træsorter. Terra kan leveres både 
med og uden ventilator.

LK lavkonvektoren er lavet af profilerede stålrør og er af høj kvalitet med flot for- og bagside, så 
den præsenterer sig flot fra begge sider. Det smukke ydre eliminerer behovet for enten sider eller 
topgitter. Sammen med sit høje ydelsesniveau er LK ideel til placering foran vinduer, hvor bagsid-
en af radiatoren vil være blotlagt. Kan også installeres i konvektorgrave, under bænke eller lofter.

LK
lavkonvektor

Tube
ribberør
radiator

Terra
gulvkonvektor
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Vores salgsteam og kundeservice står alt id klar t i l  at hjælpe, hvis du har brug for 
hjælp t i l  vores produkter, med priser, leveringer el ler har brug for hjælp t i l  et projekt. 
Måske vi l  du bare gerne vide mere om vores produkter, og det er også f int - vi er her for at 
hjælpe.

BARE GIV OS

ET RING

Mandag - torsdag 8.00 - 16.00 
Fredag 8.00 - 14.00

Hudevad Radiator Design A/S 
Ambolten 37 
DK-6000 Kolding 
Tlf. :  +45 75 42 02 55 
 
Mail :  sales@hudevad.com

www.hudevad.com

DESIGN
HEATING

VORES KUNDESERVICE ER ÅBEN
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