Meetinstructies ‘specials’
Algemeen
Voor een niet-standaard product dient bij ClimateBooster een offerte voor een ‘special’ te worden
aangevraagd. Producten worden als special aangeduid, wanneer er sprake is van een radiator:
 met een afwijkende lengte maat (d.w.z.: anders dan afgerond op stappen van 10 cm);
 met een onder aansluiting (links, midden of rechts);
 die vrijstaand gemonteerd is m.b.v. consoles of poten.
Of wanneer er sprake is van een convector:
 met een afwijkende lengte maat (d.w.z.: anders dan de standaard segmenten van 50 cm).

Werkwijze
Voor de hiervoor genoemde situaties is het van belang dat de juiste afmetingen bepaald worden.
Deze instructie geeft aan welke maten, per situatie, hiervoor van belang zijn.
Vul in één van de volgende formulieren in welke maten horen bij de situatie die bij u van toepassing
is. Vul vervolgens uw naam, handtekening en datum in en retourneer het betreffende formulier naar:
info@climatebooster.nl onder vermelding van uw offerte aanvraag of bestelling. De door u ingevulde
maten zullen als uitgangspunt voor de offerte of bestelling dienen.

Invulformulieren
In dit document vindt u de volgende invulformulieren:
 Aanvraag afwijkende lengte maat radiator;
 Aanvraag afwijkende maat convector;
 Aanvraag radiator met onder aansluiting;
 Aanvraag radiator vrijstaand.

1. Aanvraag afwijkende lengte maat radiator
Wanneer er sprake is van een radiator met een afwijkende lengte maat, anders dan een veelvoud
van 10 cm, is het van belang de juiste maat te meten. In de afbeeldingen hieronder is aangegeven
welke maat hiervoor van belang is.

Figuur 1 - Lengte radiator meten

Maat radiator met afwijkende maat
Lengte

Totale lengte radiator:

Aangevraagd door
Naam

……………………………………………………….

Handtekening

Datum

……..--……..--…………..

……………

cm

2. Aanvraag afwijkende maat convector
Wanneer er sprake is van een convector met een afwijkende lengte maat, anders dan de standaard
van 50 cm, is het van belang de juiste maat te meten. In de afbeeldingen hieronder is aangegeven
welke maat van belang is.
In het geval van een convectorput, kan het zijn dat er scheidingswanden in de put aanwezig zijn. Het
is dan van belang dat ook de maten tussen deze scheidingswanden gemeten worden, zodat de
modules van de Convector Pro hier tussen passen. Deze kunt u eveneens in onderstaande tabel
aangeven.

Figuur 2 – Lengte convector meten

Maat convector
Lengte
Evt.

Totale lengte convector:
Afmeting tussen scheidingswanden:

……………

cm

………/………/………/………/………/………

cm

Aangevraagd door
Naam

……………………………………………………….

Handtekening

Datum

……..--……..--…………..

3. Aanvraag radiator met onder aansluiting
Radiatoren kunnen beschikken over een wateraansluiting aan de onderzijde van de radiator. Doordat
de ClimateBooster Radiator Pro aan de onderzijde van de radiator wordt geplaatst, kan dit
problemen opleveren. Om dit te voorkomen, kan de Radiator Pro voorzien worden van één of
meerdere sparingen. Hiervoor is het van belang de juiste plaatsing van de onder aansluiting aan te
geven. Wanneer de aansluiting zich aan de rechter of linker onderkant van de radiator bevindt, geeft
u dit boven in de tabel aan.
In de afbeelding hieronder is aangegeven hoe de belangrijkste maten gemeten moet worden.

Figuur 3 - Maten radiator met onder aansluiting

Maten radiator met onder aansluiting: links / midden / rechts (a.u.b. doorhalen wat n.v.t. is)
Lengte

Totale lengte:

……………

cm

A

Afstand linkerkant radiator tot aan onder aansluiting:

……………

cm

B

Afstand rechterkant radiator tot aan onder aansluiting:

……………

cm

C

Afstand onderkant radiator tot aan onderkant onder aansluiting:

……………

cm

D

Afstand achterkant radiator tot aan onder aansluiting:

……………

cm

Tabel 1 - Maattabel radiator met onder aansluiting

Aangevraagd door
Naam

……………………………………………………….

Handtekening

Datum

……..--……..--…………..

4. Aanvraag radiator vrijstaand
Wanneer een radiator vrijstaand gemonteerd is op consoles of poten, kan montage van de Radiator
Pro bemoeilijkt worden. Om dit te voorkomen, kan de Radiator Pro van sparingen worden voorzien.
Hiervoor is het van belang de juiste plaatsing van de consoles of poten aan te geven.
LET OP: Een radiator waarvan de consoles ook de voorste plaat van de radiator ondersteunen, kan
niet van een ClimateBooster worden voorzien.
In het geval van meer dan 2 consoles/poten: neem dan telefonisch contact met ons op.
In de afbeelding hieronder is aangegeven hoe de belangrijkste maten gemeten moet worden.

Figuur 4 - Maten radiator met consoles

Maten radiator met consoles
Lengte

Totale lengte:

……………

cm

A

Afstand linkerkant radiator tot aan console:

……………

cm

B

Afstand rechterkant radiator tot aan console:

……………

cm

C

Dikte console:

……………

cm

D

Afstand onderkant radiator tot aan onderkant console:

……………

cm

Tabel 2 - Maattabel radiator met consoles

Aangevraagd door
Naam

……………………………………………………….

Handtekening

Datum

……..--……..--…………..

