
Ecoclime-ilmastointikaton avulla 
viileä tai lämmin ilma siirtyy huone-
tiloihin hiljaisesti ja vedottomasti. 
Energiatehokasta, työskentelytilojen 
viihtyvyyttä parantavaa ratkaisua 
maahantuo Stravent Oy.

Ecoclime-ilmastointikatto on tarkoitettu avo-
konttoreiden, neuvotteluhuoneiden ja muiden 
kohtuullisen suurten avotilojen ilmanvaihdon 
ja ilmanlaadun parantamiseen. Monia etuja 
tarjoava, hinnaltaan kilpailukykyinen ratkaisu 
soveltuu sekä uudis- että saneerauskohteisiin.

Tehokas säteilypaneeli
Ecoclime-ilmastointikatto on innovatiivinen 
tuloilmahajottimen ja säteilypaneelin yhdis-
telmä. Kylmä tai lämmin vesi kiertää ETX-
säteilypaneelin sisällä ja paneeli säteilee kylmää 
tai lämpöä tuloilmaan. Sopivan lämpöinen 
ilma siirtyy huonetilaan suuttimien kautta. 

Säädettävät suuttimet jakavat tuloilman ta-
saisesti, äänettömästi ja ilman vedon tuntua. 
Näin ollen työpisteen tai neuvottelupöydän si-
joittamista mietittäessä ei tarvitse ottaa huo-
mioon ilmastoinnin päätelaitteiden sijaintia. 
Tehokkaiden jäähdytys- ja lämmitysominai-
suuksien ansiosta jäähdytys- tai lämmitysteho 
ETX-paneelin neliömetriä kohti on suuri jopa 
alhaisella ilmannopeudella. 

- Polymeerimuovirakenteinen ETX-paneeli 
on ohut ja kevyt ja sen asentaminen on help-
poa. Ecoclime-ilmastointikatto asennetaan 

normaaliin alakattokehykseen eikä se vaadi 
ylimääräistä tilaa tai kannakointia. Valaisinten, 
sprinklereiden ja muiden kattoon asennetta-
vien tuotteiden sijainnit voidaan ottaa helposti 
huomioon paneeleja asennettaessa, mikä on 

tärkeää varsinkin saneerauskohteissa. Ecocli-
me-ilmastointikatto mukautuu joustavasti 
myös tilan käytön muutoksiin, avainasiakas-
päällikkö Mikko Sinisalo kertoo.

Sinisalo kiteyttää, että Ecoclime-ilmas-

Stravent Oy
Piispantilankuja 4
02240 Espoo
Puh. 09 4241 3630
info@stravent.fi
www.stravent.fi

 Ecoclime-ilmastointikaton avulla
aikaansaadaan avokonttoriin miellyttävät
työskentelyolosuhteet.

 ETX-säteilypaneeli viilentää tai
lämmittää tuloilman.

Uudenlainen ilmastointikatto 
tarjoaa monia etuja

tointikaton avulla aikaansaadaan miellyttä-
vät olosuhteet tilassa työskentelylle tai muulle 
oleskelulle. Puhdas sisäilma, tasainen huon-
elämpötila ja vedoton ilmanvaihto lisäävät ih-
misten viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä ja auttavat 
jopa vähentämään sairauspoissaoloja.

Uusi tuote Suomen markkinoilla
Ilmastointiratkaisujen asiantuntija Stravent 
Oy vastaa Ruotsissa kehitettyjen Ecoclime-
ilmastointikattojen markkinoinnista ja myyn-
nistä Suomessa ja Virossa.

- Ruotsissa Ecoclime on ollut markkinoilla
vuodesta 2013 lähtien. Suomen ja Viron mark-
kinoille toimme sen syksyllä 2021 eli lanseeraa-
minen on vasta alkuvaiheessa. Ilmastointikatto 
on herättänyt paljon kiinnostusta, kun olem-
me esitelleet sitä suunnittelijoille ja rakenta-
jille. Uskomme, että ensimmäiset asennukset 
tapahtuvat Suomessa hyvinkin pian, Sinisalo 
mainitsee.  


