
The Economic Line radiators are made from an aluminium alloy which allows rapid transmission of heat, and 

due to its anti-corrosion stability, guarantees an almost unlimited lifetime. 

Радиатори Economic Line са изработени от алуминиева сплав която позволява бърз пренос на топлина, 

и поради своята антикорозиoнна стабилност, гарантира почти неограничен живот. 
 

The technological procedure for manufacturing radiators comprises the following phases: die casting, assembly and coating. 

The quality is monitored during complete manufacturing process. Quality control begins with the chemical analysis of melting charge and ends 

with testing of water tightness of both individual columns and complete radiator unit. 

The Economic Line radiators are packaged in heat-shrunk protective plastic foil. During the mounting procedure the foil needs to be removed; 

just break it open at coupling and suspension points. The foil is to be kept in place until end of construction work in order to protect the 

radiator from dust and possible damage. Radiator Economic Line is coated with anaforetic basic colour and epoxy-polyester powder. The 

standard colour is white, RAL 9016, but there is a range of Lipovica colours to chose from. Due to their high quality, good mechanical 

properties, durability and exceptional resistance to corrosion, Lipovica radiators come with a 12-year guarantee. 

The standard at the Lipovica factory is to manufacture high-quality products. 

 

Технологичната процедура за производство на радиатори се състои от следните фази: леене, монтаж и нанасяне на покритие. 

Качеството се контролира по време на целия производствен процес. Качественият контрол започва с химичен анализ на сплавта за 

топене и завършва с тестване за водонепропускливост, както на едничните ребра, така и на целия радиатор. 

Радиаторите Economic Line са опаковани в термосвиваемо защитно пластмасово фолио. По време на монтажа фолиото трябва да 

бъде отстранено; то просто се разтваря при присъединителните отвори и в точките на окачване. Фолиото трябва да се запази до края 

на строителните работи, за да се предпази радиатора от прах и евентуална повреда. 

Радиаторите Economic Line  са покрити с анафорезна основна боя и епоксидно-полиестерна прахово нанесено покритие. 

Стандартният цвят е бял, RAL 9016, но има редица Lipovica цветове, от които е възможно да изберете. 

 

 

 

 

 

Благодарение на високото си качество, добри механични свойства, издръжливост и изключителна устойчивост на корозия, радиатори 

са с гаранция от 12 години. 

 

 

12 години 

гаранция 



 
Type of radiator  

Тип радиатор 

500/80 600/80 

Column hight A 

Височина А 

mm 576 676 

Coupling size B 

Размер на свързване В 

mm 500 600 

Column width C 

Широчина С 

mm 80 80 

Mounting depth D 

Монтажна дълбочина D 

mm 80 80 

Column weight 

Тегло 

kg 1,1 1,2 

Column water content 

Водно съдържание 

l 0,34 0,38 

Heating area  

Отоплителна площ 

m
2
/сol 0,41 0,45 

Heating effect  

Топлоотдаване при 

90/70/20 Δt-60 

W/col 123 144 

Heating effect Топлоотдаване 

при 75/65/20 Δt-50 

W/col 98 114 

Heating effect Топлоотдаване 

при 55/45/20 Δt-30 

W/col 51 59 

Heating effect exponent 

Степенен показател 

n 1,2801 1,2875 

 

 

  


