
ELDO
ELDO

Model ELDO er en ren el-radiator som 
er lavet med en eltråd så der kræves 
ikke påfyldning af vand – den er ”fi x og 
færdig”.

Radiatoren er forsynet med en indbygget 
termostat der holder den på ca. 50-55 °C. 
Der sidder en afbryder på bagsiden så 
man kan slukke den helt. 

Den er lavet så ledningen går gennem det 
ene ophæng så den komme helt ind til 
væggen.

Radiatoren er IP44, RoHS, CE mærket 
og SEMKO godkendt.

Model ELDO 1 V i poleret rustfri stål

VVS nr. TVS model / 
type

Højde /
Bredde

CC
Centerafstand

Ydelse Vejl. pris
ex. moms

Vejl. pris
incl. moms

33 0690 001 ELDO 1 V 1400 / 60 - 30 996,00 1.245,00

Model ELDO 4 V – poleret rustfri stål

VVS nr. TVS model / 
type

Højde /
Bredde

CC
Centerafstand

Ydelse Vejl. pris
ex. moms

Vejl. pris
incl. moms

33 0690 340 ELDO 4 V 1400 / 345 - 120 2.396,00 2.995,00

Model ELDO 9 FIRKANTET – poleret rustfri stål

VVS nr. TVS model / 
type

Højde /
Bredde

CC
Centerafstand

Ydelse Vejl. pris
ex. moms

Vejl. pris
incl. moms

33 0681 530 ELDO 9 F 860 / 530 - 100 1.360,00 1.700,00

ELDO
EN REN EL-RADIATOR

ELDO 1 V ELDO 9 FIRKANTETELDO 4 V
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Model ELDO 9 HV i hvid – RAL 9016

VVS nr. TVS model / 
type

Højde /
Bredde

CC
Centerafstand

Ydelse Vejl. pris
ex. moms

Vejl. pris
incl. moms

33 0691 530 ELDO 9 860 / 530 - 120 1.180,00 1.475,00

Model ELDO 9 i poleret rustfri stål

VVS nr. TVS model / 
type

Højde /
Bredde

CC
Centerafstand

Ydelse Vejl. pris
ex. moms

Vejl. pris
incl. moms

33 0680 530 ELDO 9 BUET 860 / 530 - 100 1.180,00 1.475,00

33 0690 530 ELDO 9 LIGE 860 / 530 - 100 1.180,00 1.475,00

ELDO

ELDO 9 BUET – POLERET RUSTFRI STÅL

ELDO 9 LIGE – POLERET RUSTFRI STÅL

ELDO 9 BUET – HVID

IP44 GODKENDT

Alle vores model ELDO håndklæderadia-
torer er IP44 godkendt, så det gør dem 
ekstra sikre over for eventuelle vandsprøjt.

De er fuld svejst ved samlingerne af de 
vandrette- og lodrette rør så der ikke kan 
trække vand ind til de elektriske dele. 
Dette gør også radiatoren mere stabil.

Vi har udstyret vores ELDO model med 
en ”dobbelt” afbryder på bagsiden af 
radiatorerne. Dette betyder at uanset 
hvordan man tilslutter stikket i kontakten 
eller hvordan man forbinder ledningen i 
en dåse så er man sikker på at både nul 
og fase er afbrudt – en ekstra sikkerhed 
ved køb af en ELDO radiator.

På model ELDO med runde vandrette 
rør kan man også bruge TVS’ kroge som 
fi ndes under tilbehør.

EN REN EL-RADIATOR
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