
De Thermrad AluSo�  is een luxe afgewerkte aluminium radiator met een afgeronde vormgeving. Deze serie is 
beschikbaar in 2 uitvoeringen, een model geschikt voor cv-systemen en een 100% elektrische uitvoering.

Met de AluSo�  biedt Thermrad een moderne designradiator, geschikt voor elke ruimte. De 12cm brede verticale 
elementen geven de AluSo�  een robuuste uitstraling, waarbij de afgeronde zijkanten zorgen voor een zachte 
en elegante look. De uitvoering voor cv-systemen is verkrijgbaar in 3 verschillende maatvoeringen en wordt 
standaard geleverd, ten behoeve van de installatie, op de (2x ½”) midden onderaansluitingen. Indien gewenst 
kan de installatie tevens plaatsvinden op de (4x ½”) zijaansluitingen.

De radiator is afgewerkt in de structuurkleur mat wit en voorzien van handige, verstelbare ophangbeugels, 
schroeven en pluggen. Optioneel is een bijpassende chromen handdoekbeugel leverbaar.

Selectiekaart
AluSoft  CV



75 55

Technische gegevens

Warmteafgift e    Volgens de Europese Norm EN442
Materiaal    Aluminium
Kleur     Structuur wit
Aansluitingen   ● 4x zijaansluitingen ½”
    ● 2x midden onderaansluitingen (MM) ½” h.o.h. 50mm

● Voorgemonteerd keerplaatje tussen de midden onderaansluitingen. 
 Bij gebruik van de zijaansluitingen dient het keerplaatje te worden verwijderd.

● Bovenaansluiting niet mogelijk (aanvoer/retour, links-/
  rechtsboven)
Hoogte 1800mm
Lengtes     240 – 360 – 480mm 
Garantie    10 jaar op fabricagefouten, indien de radiator onder normale     
    omstandigheden in een verwarmingssysteem met warm water    
    wordt toegepast.
Levering inclusief   ● Verstelbare ophangbeugels
    ● Houtdraadbouten en pluggen
    ● Blind- en ontluchtingsstop
Optie    bijpassende handdoekbeugel (chroom)

Warmteafgift e

Afgift e volgens EN442 75/65/20˚C Afgift e volgens EN442 55/45/20˚C

Hoogte Lengte Bestelnr (wit) Watt Bestelnr (wit) Watt

1800 240 9728911 636 9728911 324
360 9728915 955 9728915 487
480 9728912 1273 9728912 649



Bestelnr Omschrijving

9728909 Reserve stoppenset voor AluSoft

9728908 Reserve bevestigingsset voor AluSoft

9728914 Handdoekbeugel voor Alusoft 240mm

9728910 Handdoekbeugel voor Alusoft 360mm

9728913 Handdoekbeugel voor Alusoft 480mm

9200130 Design onderblok 1/2" Haaks, chroom, 2-pijps

9200131 Design onderblok 1/2" Recht, chroom, 2-pijps

9200132 Design aansluitkoppeling M24 - 15mm, chroom

9200133 Design aansluitkoppeling M24 - 16x2mm Alu-Pex, chroom

7680290 Design thermostaatkop wit / chroom 

7680291 Design thermostaatkop chroom / chroom 

Toebehoren Alusoft CV


