Stravent
Radiaattorit

Modul 4
Paneeliradiaattori integroidulla jakotukilla
www.stravent.fi
www.stravent.fi

Modul4 ja Modul4 Plan
Modul4- ja Modul4 Plan -radiaattoreilla helppo ja huomaamaton putkiveto.

TEKNISET TIEDOT
Materiaali:

Kylmävalssattu ohutpelti
Paneelien paksuus 1,15 mm
Konvektiolamellien paksuus 0,4 mm

Pintakäsittely:

Rasvanpoisto, fosfatointi ja jauhemaalaus polyesteripohjaisella
lakalla. Kovettunut uunissa 200 °C:ssa. Maalauksen paksuus 80 my

Väri:

Valkoinen, RAL9016. Muut RAL-sävyt saatavilla pyynnöstä

Suurin
käyttölämpötila:

110 °C

Suurin käyttöpaine: 10 bar
Kytkennät:

4 + 4 kpl R15 sisäkierrettä. Toimitetaan ilmausventtiilillä ja
pohjatulpalla

Laatustandardi:

Valmistus EN ISO 9001 ja EN 442 mukaisesti

Pakkaus:

Pakattu kutistemuoviin ja aaltopahviin kuljetusta ja
varastointia varten. Radiaattorin etuosa on suojattu aaltopahvilla,
jonka tulisi olla paikallaan asennuksen aikana

Toimitusehdot:

NL 09 mukaisesti

Takuu:

10 vuotta
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Lämpö • Toiminnallisuus • Ulkonäkö • Laatu

RAKENNE
Modul4 on integroidulla venttiilirungolla ja sisäänrakennetulla jakotukilla varustettu paneeliradiaattori.
Modul4 on kehitetty käytettäväksi erityisesti silloin, kun halutaan kytkeä useampi radiaattori samaan putkilinjaan.
Radiaattorin kytkentä sijaitsee aina keskitetysti pohjassa. Tästä johtuen putkien vetäminen ja asentaminen on
todella yksinkertaista ja huomaamatonta. Radiaattorin sisäänrakennettu jakotukki sisältää 4 kytkentää, ja tästä
johtuen mitään ulkoisia, tilaa vieviä kytkentöjä radiaattorin alla tai vieressä ei tarvita.
–- Sisäisesti kytketty paluu
–- Sisäisesti kytketty meno

– Paluu, syöttö
– Meno, syöttö

Periaatekuva Modul4:n kytkennöistä. Viimeisenä radiaattorina putkilinjassa
voidaan käyttää tavallista Modul paneeliradiaattoria keskikytkennällä.

Modul4 ja Modul4 Plan valmistetaan Lyngsonin omassa tehtaassa. Joustavan tuotannon ja tehokkaan logistiikan ansiosta toimitusaika minimoituu.

TEHORYHMÄT
Modul4 paneeliradiaattoria on saatavilla lukuisissa
eri malleissa ja kokoluokissa:
2 ERI MALLIA
- Modul4 profiloidulla etupaneelilla
- Modul4 sileällä etupaneelilla
19 ERI PITUUTTA
Modul4 ja Modul4 Plan saatavilla 400–3000 mm pituisina.
5 ERI KORKEUTTA
Molemmat mallit on saatavilla 200–600 mm korkuisina.

5 ERI TYYPPIÄ
Modul4 on saatavilla 5 eri tyypissä: 10, 11, 21, 22 ja 33.

ASENNUSMITAT
Moldu4:n asennusmitat löytyvät alla olevasta taulukosta.
Tyyppi

10

11

21

22

33

Etäisyys seinästä kytkennän keskipisteeseen (mm)

41

55

67

77

77

Konsolin rakennesyvyys (mm)

66

80

33

33

33

Radiaattoripituuteen 1600 mm asti toimitetaan mukana 2 kpl konsoleita. Pituuksille yli 1600 mm konsoleita
toimitetaan mukana 4 kpl.
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Modul4 on paras valinta, kun useampi radiaattori halutaan kytkeä samaan putkilinjaan ja kun putket
halutaan mahdollisimman hyvin piiloon.

Modul4 – kytkentä alareunasta (oikealta)

Modul4 – kytkentä alareunasta (vasemmalta)

Modul4 ja Modul4 Plan on saatavilla kahdella eri kytkentävaihtoehdolla: alareunasta oikealta tai vasemmalta.
Kytkennät sijaitsevat keskitetysti radiaattorin alla. Menoputkien kytkennät sijaitsevat aina venttiilin ja termostaatin
puolella.

PUTKIVEDOT
Jos putkien vetäminen seinässä ja lattioissa halutaan tehdä mahdollisimman yksinkertaisesti ja tarkasti, suosittelemme käytettäväksi seinäkiskoa (k/k 50) ja hanakulmarasiaa (esim. Uponor).

Seinäkisko ja hanakulmarasia (Uponor).
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ASENNUSINFO
Modul4:n toimitukseen sisältyy aina seinäkonsolit, ilmausventtiili ja pohjatulppa.

SEINÄKONSOLIEN ASENNUS SEINÄLLE

Tyyppi 10 ja 11

Tyyppi 21/22/33

Modul4-radiaattorit toimitetaan vakiona seinäkonsoleilla, jotka kiinnittyvät radiaattorin ylä- ja alareunaan.
Malleissa, joissa on enemmän kuin 1 paneeli, konsoli kiinnittyy lähimpänä seinää olevaan paneeliin.
Radiaattoripituuteen 1600 mm asti toimitetaan mukana 2 kpl konsoleita. Pituuksille yli 1600 mm konsoleita toimitetaan mukana 4 kpl
MITTATAULUKKO

Radiaattorikorkeus (H)

Malli
Tyyppi 10
Tyyppi 11
Tyyppi 21/22/33
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VENTTIILI-INSATSIT
Modul4 ja Modul4 Plan toimitetaan vakiona integroidulla venttiilirungolla ja –insatsilla. Radiaattoriin sopivat IMI-,
MMA- tai Danfoss -venttiili-insatsit. Ilmoita malli ja kv-arvo tilauksen yhteydessä.

Venttiili-insatsi kv-arvo (KvΔt2K)
IMI Vit

0,13-075

IMI Röd

0,06-026

IMI Eclipse
Danfoss RA-n Röd

0,14-073

Danfoss RA-U Gul

0,04-0,24

MMA FVI

0,04-0,5

(kvΔT2K) tarkoittaa kv-arvoa asennetulla termostaatilla.

PAINEHÄVIÖ
Painehäviö meno- ja paluukytkennän yli on esitetty alla olevassa kaaviossa.
Virtaus (l/h)

Painehäviö (mmvp)

TEHO
Löydät tehosimulointitaulukon Straventin kotisivuilta osoitteesta www.stravent.fi

LISÄVARUSTEET
Modul4:lle on saatavilla laaja määrä lisävarusteita, mm. venttiileitä, putkikytkentöjä, termostaatteja ja vahvistettuja konsoleita. Jos haluat tietää lisää, ota meihin yhteyttä!

www.stravent.fi

6

Piispantilankuja 4
02240 Espoo
Puh. (09) 4241 3630
info@stravent.fi

Heräsikö kysymyksiä?
Ota yhteyttä, niin autamme!

www.stravent.fi

