
ACALOR OY
Yrittäjäntie 10 B
63700 Ähtäri

020 793 1070
Info@acalor.fi 
www.acalor.fi

KÄYTTÖKOHTEET

Nysse linja-autopatterit soveltuvat erinomaisesti myös 
veneiden, erikoisajoneuvojen, matkailuautojen ja 
erilaisten huonetilojen lämmitykseen, joissa käytetään 
vesikiertoista keskuslämmitysjärjestelmää. Patterin 
käyttö on vaivatonta sen matalan rakenteen ansiosta. 

RAKENNE

Nysse linja-autopatterissa on alumiinilamellit, jotka  
ovat kiinni kupariputkessa. Kiinnipysyvyys on erin-
omainen valmistusvaiheessa käytettävän suuren 
paineen ansiosta. Lämmönluovutuselementtiä suojaa 
anodisoidusta alumiiniprofiilista valmistettu suojalevy. 
Suojalevyn ylä- ja alapuolella ovat muotoleikkaamalla 
tehdyt reiät jotka tehostavat ilmavirtausta ja lämmön 
siirtymistä sisätiloihin.

TOIMITUS 

Toimitukseen sisältyvät ruiskupuristetut ABS-muovis-
ta valmistetut päätylevyt ja PP-muovista valmistetut 
asennuskannakkeet. Patteri toimitetaan normaalisti 
ns. läpivirtaavana 2-putkikonvektorina. Tilauksesta 
 voimme valmistaa myös patterin, jonka toiseen pää-
hän on tehty paluukierto ja patteri voidaan kytkeä 
yhdestä päädystä. Patterin kätisyyttä voi vaihtaa kään-
tämällä patteria 180 astetta. Patterin toimitukseen ei 
kuulu asennusmuhveja.

VÄRIT

Vakioväri on anodisoitu alumiini. Tilauksesta myös 
kaikki RAL-värikartan mukaiset sävyt. 

NYSSE- 
LINJA-AUTOPATTERIT
TEHOKAS LINJA-AUTOPATTERI

Nysse linja-autopatteri on suunniteltu pääsääntöisesti linja-autojen sisätilojen lämmittämi-
seen. Vesikeskuslämmitysjärjestelmässä lämmitystehoa luovuttava vesi siirretään putkistoa 
pitkin auton matkustustiloihin NYSSE linja-autopatteriin. Patteri on tyypiltään 2-putkikon-
vektori, jossa tuleva lämmin vesi luovuttaa lämpötehonsa sisätiloihin ilmavirtauksen ja 
osittain säteilyn avulla tasaisesti, miellyttävästi ja äänettömästi. Pattereiden rakenteessa on 
kiinnitetty erityistä huomiota tehokkaaseen lämmönluovutukseen, selkeään ja toimivaan 
rakenteeseen sekä pelkistettyyn ulkonäköön.
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PÄÄMITAT JA TEKNISET TIEDOT

Vakiopituudet ovat L: 2500, 1875, 1250 ja 625 mm. 
Patterin leveys on 80 mm ja korkeus 185 mm. Putkien 
kytkentäväli on 60 mm ja kupariputken ulkohalkaisija 
on 22 mm.
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TUOTETAKUU 5 VUOTTA

Acalor Oy myöntää tuotteilleen 5 vuoden takuun, joka kattaa materiaali- ja valmistusviat. 
Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuk- 
siltaan vastaavan tuotteen.

Tuotetakuu ei koske vaurioita, jotka aiheutuvat virheellisestä varastoinnista ja käsittelystä 
kuljetuksissa, työmaalla tai asennuspaikalla. Takuu ei myöskään korvaa virheellisestä käytöstä 
aiheutuneita vaurioita kuten syövyttävien aineiden käyttö, hankausvauriot, liian suuri virtaus-
nopeus putkistossa, ylikorkea paine tai jäätyminen.

Lämmönluovutustehot perustuvat VTT:n 
mittauksiin. Tutkimusseloste N:o  
RTE 10006/95, 23.1.1995.


