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Výroba panelových radiátorov má v U. S. Steel (predtým VSŽ) Košice dlhoročnú tradíciu.
Počiatky výroby radiátorov siahajú do roku 1968. Prvé zváracie linky boli dodané ZEZ Hořice
(ČR) a skladali sa zo sólo strojov prepojených dopravníkmi. Výroba radiátorov vo VSŽ Košice
začala typom PJ2 a pokračovala typmi PJ3, P4, P40 a P90, ktorý sa v rôznych modifikáciách
vyrába aj v súčasnosti.

  

Od roku 1990 sú radiátory vyrábané pod obchodnou značkou KORAD (KOšický RADiátor).
Prvá výkonnejšia automatická zváracia linka bola postavená v roku 1976 a dodávateľom bola
firma SCHLATTER zo Švajčiarska, ktorá je v tomto odbore na špičke v Európe. V roku 1990
bola sprevádzkovaná ďalšia, nová plnoautomatická linka od toho istého dodávateľa.
Dvojvrstvové anoforetické farbenie radiátorov bolo zavedené v roku 1990 zakúpením
automatickej farbiacej linky EISENMANN, ktorá bola v roku 2002 modernizovaná na
kataforetický systém nanášania základnej farby. Pokračovaním modernizačných akcií bolo
nainštalovanie modernej plnoautomatickej tlakovej kontroly radiátorov pre obidve linky na
prelome rokov 2004 a 2005.

  Cenník
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 Cenník o tomto výrobku nájdete v priloženom PDF dokumente.        Cerifikát
        

 Certifikát o tomto výrobku nájdete v priloženom PDF dokumente.        Vyhlásenie zhody
        

 Vyhlásenie zhody o tomto výrobku nájdete v priloženom PDF dokumente.                    Prehľ
ad výrobkov
  Panelové radiátory KORAD
  

Panely radiátorov KORAD sú vyrábané z oceľového plechu hrúbky 1,2 mm vzájomným
zvarením dvoch výliskov po obvode švovým zvarom. Rozstup vertikálnych kanálikov na
výliskoch panelov je 33,33 mm, čo umožňuje vyrábať panely s násobkom dĺžky 100 mm. Na
panely môžu byť bodovo privarené konvektory, t.j. prídavná prestupná plocha vyrobená z
oceľového plechu. Jej účelom je zväčšiť celkovú plochu vykurovacieho telesa a tým dosiahnuť
zvýšenie tepelného výkonu. Jednotlivé typové rady radiátorov sú tvorené rozličným počtom
panelov a konvektorov. Prvé číslo v označení typu znamená počet panelov, druhé číslo počet
konvektorov. Jednotlivé typy sú vyrábané v stavebných výškach 300, 400, 500, 600 a 900 mm,
typ určený pre rekonštrukcie vo výške 550 mm. Dĺžka sa mení od 400 mm do 3000 mm, môže
byť však pre jednotlivé modely obmedzená.

  KORAD K - Kompakt
  

  

Základný modelový rad radiátorov so 4-bodovým bočným pripojením a tvarovaným panelom s
vertikálnymi kanálikmi. Súčasťou radiátora sú bočné kryty a vrchná mriežka. Od dĺžky 1700mm

 2 / 7



Radiátory Korad
Last Updated Tuesday, 20 March 2012 08:40

majú radiátory navarené 3 dvojice závesných držiakov.

  

  

  

  Rozmerové údaje
        

  Výšky H   300, 400, 500, 600, 900 mm  
  Dĺžky L   400 až 3000 mm, s krokom 100mm  
  Pripojovací rozstup   h = H -54mm   
  Pripojovací závit   4 x G 1/2" vnútorný   
        
      

      Výkonové a technické parametre  
  
  Rozmiestnenie závesných držiakov  
  
  Prietoková charakteristika  
  
      
Prehľad typov
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  Doporučené spôsoby pripojenia
  

  KORAD VK - Ventil Kompakt
  

  

Radiátory so 6-bodovým pripojením s integrovanou ventilovou vložkou. Prednostne je ventilová
garnitúra umiestnená na pravej strane a označuje sa VKP. Umožňuje pripojenie radiátora na

 4 / 7



Radiátory Korad
Last Updated Tuesday, 20 March 2012 08:40

spodnej strane. Konštrukčné riešenie garnitúry ale umožňuje aj klasické bočné pripojenie
radiátora. Na požiadanie sa vyrábajú tieto modely aj s garnitúrou na ľavej strane a označujú sa 
VKL
, prípadne modely 
VKS
s garnitúrou v strede. Radiátory s pripojením VK sú vyrábané do dĺžky 2 000 mm.

  Rozmerové údaje
        

  Výšky H   300, 400, 500, 600, 900 mm  
  Dĺžky L   400 až 3000 mm, s krokom 100mm  
  Pripojovací rozstup   h = H -54mm   
  Pripojovací závit   6 x G 1/2" vnútorný   
        
      

      Výkonové a technické parametre  
  
  Rozmiestnenie závesných držiakov  
  
  Nastavenie ventilovej vložky VK  
  
      Prehľad typov
  

Doporučené spôsoby pripojenia
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    KORAD 550 - pre rekonštrukcie
  

  

Základný modelový rad radiátorov so 4-bodovým bočným pripojením a tvarovaným panelom s
vertikálnymi kanálikmi. Súčasťou radiátora sú bočné kryty a vrchná mriežka.Radiátory sú
prednostne určené ako náhrada oceľových a liatinových článkových radiátorov, s ktorými majú
zhodný napájací rozmer 500mm. Je možné vyrobiť ich i v prevedení s hladkou čelnou plochou
Plan. Na identifikáciu zabalených radiátorov tohto typu sa používajú modré plastové rohy.

  

  

  Rozmerové údaje
        

  Výška H   550 mm   
  Dĺžky L   400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
 Typy 21 a 22 až do dĺžky 3000mm s krokom 200mm  
  Pripojovací rozstup   500 mm   
  Pripojovací závit   4 x G 1/2" vnútorný   
        
      

 6 / 7



Radiátory Korad
Last Updated Tuesday, 20 March 2012 08:40

      Výkonové a technické parametre  
    Rozmiestnenie závesných držiakov  
    Prietoková charakteristika  
    Náhrada liatinových článkových radiátorov panelovými radiátormi  

        Prehľad typov
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