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TEKNISET TIEDOT Arena 615 Arena 900

Lämmitysteho*:  294 W/m 451 W/m

Pituus: 1500 – 6000 mm 500 mm:n jaolla

Leveys:  615 mm (2 putkea) 900 mm (3 putkea)

Asennuskorkeus: 30 m asti

Suurin käyttöpaine: 10 bar

Vakioväri: Harmaa, NCS S 3500 N. Muut sävyt saatavilla pyynnöstä.

Säätö: Huonekohtaisesti tai keskitetysti

Paino:  4,5 kg/m 7,5 kg/m

Tilavuus:  1,6 l/m 2,4 l/m

Materiaali: Alumiinipelti, eristetty yläpuolelta, sähkösinkityt  
 teräsputket 35x1,5 mm

Suurin käyttölämpötila: 80 °C

Suurin käyttöpaine: 10 bar

Laatustandardi: EN 14037-1

Toimitusehdot: NL 01 mukaisesti

Takuu: 10 vuotta

ARENA-kattosäteilijä
Arena sopii hyvin käytettäväksi teollisuuden suurissa tiloissa, kaupoissa, varastotiloissa  

sekä urheilu halleissa. Kattosäteilijä mahdollistaa matalan äänitason, pienen ilmanliikkeen  
sekä minimaalisen epäpuhtauksien siirtymisen.

Kattosäteilijät sopivat hyvin myös räjähdysherkkien tilojen lämmitykseen.  
Kattosäteilijöitä käytet täessä lämmitys luovutetaan pääosin säteilynä, ja koska kattosäteilijöissä  

ei ole liikkuvia osia, ovat myös käyttökustannukset alhaiset. Kattosäteilijöiden valmistus ja lämmön-
luovutus noudattavat EN 14037 standardia. 

Arena soveltuu todella korkeisiin tiloihin. Lujatekoisen rakenteensa ansiosta  
se voidaan myös kytkeä sarjaan aina 125 metriin asti.
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LÄMMÖNLUOVUTUS

Arena-kattosäteilijä

EN 14037 mukainen lämmönluovutus. 
Lasketaan kaavalla:

* Luovutettu teho ilmoitetaan ΔTm = 55 K

Q = luovutettu teho [W/m]

K = kattosäteilijän malliriippuvainen lämpökerroin

ΔTm = veden keskilämpötilan ja huonelämpötilan 
erotus [K]

n = kattosäteilijän malliriippuvainen lämpöeksponenttiMalli Lämmönluovutus* K n 

Arena 615 294 2,4547 1,1927

Arena 900 451 3,8271 1,1902

Lämmönluovutus per metri [W/m] 
(tehokasta pituutta)

Suositeltava minimivirtaama  
turbulenttista virtaamaa varten [l/h]

	 ΔTm	(°K)	 Arena	615	 Arena	900

 20 88 135

 22 98 152

 24 109 168

 26 120 185

 28 131 202

 30 142 219

 32 154 237

 34 165 254

 36 177 272

 38 189 290

 40 201 309

 42 213 327

 44 225 346

 46 237 365

 48 249 384

 50 262 403

 52 274 422

 54 287 441

 56 300 461

 58 313 481

 60 326 500

 62 338 520

 64 352 540

 66 365 560

 68 378 581

 70 391 601

Kytkentätyyppi Arena 615 Arena 900

 P 129,6 259,2

 S – 129,6

 (D 259,2 388,8)

ΔTm = (meno tm + paluu tp)/2 – huonelämpötila th

Esimerkki: (tm 60°C+tp 40°C)/2 – th 20 °C = 30°K

Huomaa, että Arenan ”tehokas pituus” on 500 
mm lyhyempi kuin paneelin kokonaispituus.

Esimerkki: 102 m kattosäteilijälinja koostuu 93,5 m 
tehokkaasta pituudesta, kun se koostuu 17 kappa-
leesta 6 metriä pitkästä kattosäteilijästä.

Q	=	K	x	(ΔTm)n
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RAKENNE
Arenan rakenne koostuu lujatekoisesta alumiinipellistä, 
jonka alapuoli muodostaa säteilypinta-alan. Paneeliin 
on kiinnitetty mekaanisesti 35/32 mm putkisto, joka 
takaa tehokkaan ja jatkuvan lämmönsiirron lämmitys-
veden ja paneelin alapuolen välillä. 

Putkikytkennät sijaitsevat vaakatasossa ja on  
muotoiltu niin, että useamman kattosäteilijän sarja-
kytkentä voidaan tehdä mahdollisimman helposti.  
Kattosäteilijän yläosa on eristetty mineraalivillalla, 
joka on päällystetty pahvilla.

KYTKENTÄ
Arenan putkikoon ollessa 35 mm, selviää se myös  
korkeista virtaamista ja tehoista ilman, että paine-
häviö kasvaa liian suureksi. Yhden paneelin maksimi-
pituus on 6 m käytännöllisistä syistä johtuen, mutta 
yhdistämällä kolme eri paneelityyppiä (alkupaneeli, 
keskipaneeli ja päätypaneeli) saadaan rakennettua 
jopa 125 metriä pitkä linja. Eripituisia paneelityyppejä 
voidaan tietenkin yhdistellä, ja paneelit kytketään  
helpoiten toisiinsa puristusliittimillä. 

MITAT
Arena-kattosäteilijää on saatavilla 1,5 metristä aina  
6 metriin asti (tällä tarkoitetaan siis putken pituutta). 
Kattosäteilijän peltiosa on 0,5 metriä lyhempi. Arena 
on saatavilla 615 ja 900 mm levyisenä. 

Arena kannakoidaan samasta pultista, joka kiinnittää 
putken alumiinipeltiin. Arena 615 -mallissa pulttien 
välinen etäisyys on 255 ja Arena 900 -mallissa se on 
540 mm.

Ø 35 x 1,5

500 n x 500 500

Alkupaneeli

Päätypaneeli

Keskipaneeli

Arena 615

Arena 900

Arena-kattosäteilijä
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SUUNNITTELU- JA TILAUS-
VAIHTOEHDOT
Arena: 
Kattolämmitysjärjestelmä

Väri:
Vakioväri on harmaa NCS S 3500 N

Leveys:
2 tai 3 putkea eli 615 tai 900 mm

Pituus:
1500 – 6000 mm 500 mm:n jaolla. Yli 6000 mm 
pituuksissa paneeli toimitetaan kahdessa osassa.

KYTKENTÄVAIHTOEHDOT

Arena 615 P

Arena 900 S

Arena 900 P

Kytkentä:
Ø35 x 1,5 mm, sileä putken pääty

ERIKOISMALLIT
Väri:
Muut sävyt saatavilla pyynnöstä.

Kytkentävaihtoehdot:
Ole yhteydessä Straventiin, jos tarvitset räätälöidyn 
kytkentäratkaisun.

LISÄVARUSTEET
Kannakkeet:
2,5 metrin paneeleihin asti toimitetaan 4 kannaketta. 
Tästä pidemmät paneelit varustetaan 6 kannakkeella. 
Valitse 0,5 metrin ketjun tai 2 metrin vaijerin välillä. 

Välipelti:
Välipelti kattosäteilijöiden väliin, jolla saadaan yhtenäi-
nen ulkonäkö koko linjalle alapuolelta katsottuna.

Paikkamaali:
Putkien tai asennusvaurioiden spraymaalaamiseen.

Arena-kattosäteilijä
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KANNAKOINTI

P–kytkentä on useimmin esiintyvä kytkentätyyppi.  
Kun linja koostuu useammasta kuin yhdestä paneelista, käytetään tätä kytkentätyyppiä.

SP – Alkupaneeli

MP – Keskipaneeli

EP – Päätypaneeli

Kannakointi vaijerilla

Kannakointi ketjulla

TILAUSKOODIT

Arena    615    P    L4500

Pituus [mm]

Kytkentätyyppi [P tai S]

Leveys [mm]

Paneelityyppi

Ole yhteydessä Straventiin, jos tarvitset räätälöidyn kytkentäratkaisun.

Arena-kattosäteilijä
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VIRTAUSKAAVIOT
Kaavio 1. Teholaskenta, metrejä Arena-paneelia yhteensä

Kaavio 2. Vesivirtaama tehon ja lämpötilaeron funktiona

Pituudella tarkoitetaan ”tehokasta 
pituutta”. Katso esimerkki sivulta 3.

Arena-kattosäteilijä
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Kaavio 3. Painehäviö per paneeliputkisto

MagiCAD
Arena löytyy MagiCADista yksittäisenä paneelina 6 metriin asti ja useampana paneelina yli 6 metrin linjoihin. Koska 
pidemmät linjat koostuvat alku-, keski- ja päätypaneelista, on niillä useampi kuin kaksi kytkentää. MagiCADissä on 
rajoitus, jonka perusteella painehäviö voidaan laskea ainoastaan tuotteille, joissa on kaksi kytkentää.

Arena-kattosäteilijä
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VENTTIILIT JA TOIMILAITTEET
Säätöventtiili sijaitsee useimmiten lähellä kattosäteilijää katossa, minkä takia venttiili toimilaitteella onkin kaikkein 
kätevin ratkaisu. Lyngsonin tarjoamat venttiilit ovat esisäädettyjä, paineriippumattomia, varustettu mittausyhteillä 
ja valmiiksi valittu Arenan suuria virtaamia varten.  

Valitse joko on/off- tai moduloiva säätö. Arena suunnitellaan useimmiten turbulenttista virtausta varten, jolloin 
siitä saadaan taulukoiden lupaama teho. Moduloivalla säädöllä voidaan joskus saada laminaarinen virtaus, mutta 
myös tasaisempi säätö isoilla tehoilla.

Kun useampi kattosäteilijä halutaan kytkeä rinnakkain, voidaan venttiilien lukumäärää pienentää kytkemällä  
säteilijät Tichelmannin periaatteen mukaisesti. Tällöin kaikilla rinnakkain olevilla kattosäteilijälinjoilla tulisi olla 
yhtä pitkät kytkentäputkistot, ja sitä kautta myös samansuuruinen painehäviö. Katso alla oleva esimerkkikuva. 

Ole yhteydessä Straventiin, jos tarvitset lisätietoja.

Straventin kotisivuilta löydät Arenalle helppokäyttöisen tehosimulointitaulukon. 

Arena-kattosäteilijä
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VENTTIILIT JA TOIMILAITTEET

 Tuotenumero DN Virtaama (l/h) Paineen vaihteluväli (kPa) Soveltuva
    Min* Max* Δpmin Δpmax moottoriventtiili

 H84402 15 60 600 25 400 MT-4 / M44

 H84405 20 450 1500 35 400 MT-4 / M44

 H84407 25 270 2700 25 400 MT-8 / M74

 H84408 32 300 3000 35 400 MT-8 / M74

*Täysin auki oleva venttiili ilman toimilaitetta

 DN Kierre A B C D E

 15 Rp 1/2” 32 100 25 99 116

 20 Rp 3/4” 32 100 25 99 116

 DN Kierre A B C D E

 25 Rp 1” 34  133 38 184 135

 32 Rp 1 1/4” 34 133 38 209 135

Arena-kattosäteilijä



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

Ota yhteys, niin
asiantuntijamme kertoo
tarkemmin tuotteen 
tutkimustuloksista ja
teknisistä ominaisuuksista! www.stravent.fi


