
 
Matchande ventiler fulländar stilen. Finns 
vinklade och raka. Vinklade för rör från vägg 
och raka för utanpåliggande rör. Finns både 
förkromade och borstade. 
Ventilset består av 1 st. inflöde och 1 st. 
utflöde.

 FÖR CENTRALVÄRME/RADIATORKRETS

Handdukstork NÄÄS i krom (NKC0860)  
A + kromat ventilset rakt (VK6). 

B + kromat ventilset vinkel (VK7).
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NORDHEMS handdukstorkar kan anslutas  
til l husets centrala värmesystem med en
designad NH-ventil eller med raka eller 
vinklade ventilset.
Förkromade med handratt för manuell steg-
lös värmereglering eller med termostat. 
Vi rekommenderar termostat när hand-
dukstorken är enda värmekällan i rummet.

 FÖR CENTRALVÄRME/RADIATORKRETS

Handdukstork NÄÄS i krom (NKC0860)  
A + kromat ventilset med termostat (VK11).
B + kromad NH-ventil med termostat (NK2).
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Monterad med en elpatron kan handdukstorken 
användas oavhängigt av centralvärmesystemet. 
Elpatronen har dold elanslutning (gäller ej 
Ekenäs). Radiatorn är vätskefylld från fabrik, har 
strömbrytare och steglös termostat som reglerar 
vätskans temperatur (gäller ej Ekenäs, Almenäs 
och Hästevik). Elpatronerna finns i vitt, krom, 
borstat och i antracit i effekterna 150-300-600 W 
beroende på modell och storlek. (Se prislistan). 

 FÖR ELANSLUTNING

Handdukstork NÄÄS i krom (NKC0860).  
Fabriksfylld med vätska och monterad 

med elpatron heter den NKE0860.
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Den elegantaste lösningen vid vägganslut-
ning. När det inte är eldningssäsong an-
vänds elanslutningen. OBS! c/c-måttet för 
vägganslutning är inte detsamma som vid 
anslutning till centralvärme, se sidan 112. 
Denna kombination är inte möjlig på Ekenäs 
och R--1505.
Välj effekt på elpatron, se schema sidan 102.
Fungerar endast på 2-rörssystem.

 FÖR KOMBIDRIFT ALT. 2

Handdukstork NÄÄS i krom (NKC0860)  
+ T-rör (TC1) + ventilset vinkel (VK7) 

+ kromad elpatron 150W (PK1).
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Med en elpatron och en NH-ventil på respek-
tive sida kan man njuta av varma och torra hand-
dukar hela året. När det inte är eldningssäsong 
används elanslutningen. Idealisk när man skall 
byta ut ett befintligt element mot en handduks-
tork då rören oftast kommer underifrån med 40 
mm avstånd. Denna kombination är inte möjlig på 
Tullgarn, Ekenäs, C--1215, R--1515 och R--1505. 
Välj effekt på elpatron, se schema sidan 102.

Handdukstork NÄÄS i krom (NKC0860)  
+ NH-ventil (NK1) + kromad elpatron 150W 

(PK1) med dold elanslutning.
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NORDHEMS handdukstorkar kan anslutas  
til l husets centrala värmesystem med en  
designad NH-ventil. Förkromade med hand-
ratt för manuell steglös värmereglering eller 
med termostat. 
Är förinställd för 2-rörssystem men kan en-
kelt ändras till 1-rörssystem. Idealisk när man 
skall byta ut ett befintligt element mot en
handdukstork då rören oftast kommer 
underifrån med 40 mm avstånd.  
Finns även i andra ytor.

 FÖR CENTRALVÄRME/RADIATORKRETS

Handdukstork NÄÄS i krom (NKC0860)  
+ kromad NH-ventil (NK1).
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 FÖR KOMBIDRIFT ALT. 1
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