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Modul Compact radiaattori
Todellista tehoa ilman ylimitoitusta. Radiaattoreilla on tärkeä tehtävä lämmitettäessä asuinhuoneita.
Aivan kuten huonekalut ja tapetit, ne ovat myös osa sisustusta.

TEKNISET TIEDOT
Materiaali:

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

Pintakäsittely:

Rasvanpoisto, fosfatointi ja jauhemaalaus
polyesteripohjaisella lakalla.

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 kpl R15-sisäkierrettä. Toimitetaan ilmausventtiilillä ja pohjatulpalla

Laatustandardi:

Valmistettu 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
www.stravent.fi
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RAKENNE
Radiaattori koostuu paneeleista, joiden läpi virtaa lämmintä vettä. Lämpimän veden jako on toteutettu optimaalisesti lämmönluovutusta silmällä pitäen. Radiaattori ja sen komponentit on suunniteltu suljettuun lämmitysjärjestelmään ilman happipitoista vettä.

Fosfatointi ja jauhemaalaus polyesteripohjaisella lakalla. Kylmävalssattu teräspelti 1,15 mm

Sisäänrakennettu jakorasia optimaalista
lämmönluovutusta varten.

Konvektiolamellit on muotoiltu tehokasta lämmön
luovutusta silmällä pitäen.

Toimitetaan ilmausventtiilillä, tulpalla ja seinäkonsoleilla.

Radiaattorin etuosa on suojattu aaltopahvilla, jonka
tulisi olla paikallaan asennuksen aikana.
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5 TEHORYHMÄÄ
Modul Compact on saatavilla useana eri kokona, mallina ja värinä ja se täyttää kaikki lämmön
lähteelle asetetut vaatimukset.

VALITSE NELJÄN ERI MALLIN VÄLILTÄ
Modul Compact

Modul Compact Plan

profiloidulla etupaneelilla, ulkoisella venttiiliyhdistäjällä
tai irtoventtiilillä. Korkeus 200 – 900 mm.

sileällä etupaneelilla, ulkoisella venttiiliyhdistäjällä tai
irtoventtiilillä. Korkeus 200 – 600 mm.

Modul Compact Integra

Modul Compact Plan Integra

profiloidulla etupaneelilla ja integroidulla venttiilirungolla.
Korkeus 200 – 600 mm.

sileällä etupaneelilla ja integroidulla venttiilirungolla.
Korkeus 200 – 600 mm.

19 ERI PITUUTTA
Kaikkia malleja on saatavilla 400 – 3000 mm pituisina.
Korkeuksia 200 – 600 mm valmistetaan 19:ssä
eri pituudessa. Korkeuksia 700 – 900 mm
valmistetaan 16:ssa eri pituudessa.
Katso kappale: Teho, paino ja tilavuus.

7 ERI KORKEUTTA
Modul Compact on saatavilla 7:ssä eri korkeudessa,
200 – 900 mm. Integra, Plan ja Plan Integra ovat
saatavilla 5:ssä eri korkeudessa, 200 – 600 mm.

5 ERI TEHORYHMÄÄ
HUOM! MC10 on saatavilla
myös erikoiskonsolilla,
joka vähentää radiaattorin
rakennesyvyyttä 50 mm:iin.
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JOUSTAVASTI TOIMINNALLINEN

MODUL COMPACT

Vakiovarustus
Jokaisen radiaattorin mukana toimitetaan seinäkonsolit, pohjatulppa ja ilmausventtiili. Ilmausventtiili asennetaan yhteen radiaattorin ylemmistä kytkennöistä. Ilmausventtiilin suu voidaan kääntää 360 astetta, niin että ulos virtaava ilma ja vesi
saadaan helposti kerättyä.

Kytkentä yhdellä puolella:
valitse puoli venttiilille.

MODUL COMPACT
Modul Compact voidaan toimittaa profiloidulla tai sileällä etupaneelilla ja se voidaan
varustaa ulkoisella venttiiliyhdistäjällä tai irtoventtiilillä. Jakaja voidaan kääntää ja
siten saada sivu- tai pohjakytkentä.

Ristikkäiskytkentä:
valitse puoli
termostaatille

INTEGRA

Kytkentä pohjasta:
valitse oikea/vasen.

MODUL COMPACT INTEGRA
Modul Compact Integra voidaan toimittaa profiloidulla tai sileällä etupaneelilla ja se
on varustettu integroidulla venttiilirungolla. Putkikytkennät sijaitsevat sivussa tai
pohjassa. K/k-mitta on 50 mm pohjakytkennässä ja 40 mm sivukytkennässä. Pohjakytkennässä menoputki sijaitsee sisimmällä ja paluuputki ulommalla puolella.

Kytkentä sivulta: valitse
oikea tai vasen puoli

Kytkentä
sivusta:

Kytkentä sivulta

oikea/vasen

pohjaa: oikea/vasen

Kytkentä keskeltä
pohjaa: oikea/vasen

Kytkentä keskeltä pohjaa:
valitse puoli
termostaatille
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ASENNUSINFO – LISÄVARUSTEET
Vakiona Modul Compact toimitetaan ilmausventtiilillä,
pohjatulpalla ja seinäkonsolilla.
Ilmausventtiili		

Pohjatulppa

SEINÄKONSOLIT
ASENNUS SEINÄLLE
Modul Compact -sarja toimitetaan vakiona seinäkonsoleilla, jotka kiinnittyvät radiaattorin ylä- ja alareunasta
kiinni. Malleissa, joissa on enemmän kuin 1 paneeli,
konsoli kiinnittyy lähimpänä seinää olevaan paneeliin.
Alle 1600 mm pitkät radiaattorit toimitetaan kahdella
seinäkonsolilla ja yli 1600 mm radiaattorit kolmella
seinäkonsolilla.

MC10 ja MC11

MC21/22/33

MITTATAULUKKO

LATTIAKONSOLIT

ASENNUS LATTIALLE
Modul Compact -sarjan radiaattorit voidaan asentaa myös vapaasti seisoviksi lattialle. Lattiakonsoleita on saatavilla kaikkiin malleihin, paitsi MC10-malliin. Konsoleita
valmistetaan aina 600 mm korkeuteen saakka.
Radiaattorin alapinnan ja lattian välinen etäisyys on 100 mm.

www.stravent.fi
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LISÄVARUSTEET

TYHJENNYS
VENTTIILI R15

KOULUKONSOLIT
Käytetään silloin, kun
halutaan, että radiaattoria ei voi nostaa paikoiltaan ilman työkaluja.

LUKKOKONSOLI
Käytetään seinäkonsolien lisävarusteena, kun
tarvitaan vahvistettu
kiinnitys.

VANKILAKONSOLI
Käytetään seinäkonsolien lisävarusteena, kun tarvitaan poikkeuksellisen vahvaa kiinnitystä.

www.stravent.fi
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LISÄVARUSTEET
Modul Compactiin on saatavana laaja määrä lisävarusteita. Riippuen tarpeista, Modul Compact
voidaan toimittaa erilaisilla vahvistetuilla konsoleilla ja ilkivaltasuojilla. Penkkikonsolilla Modul
Compact voidaan asentaa penkkilevyn alle ja luoda siten sisustukseen integroitu lämmitysratkaisu.

TERMOSTAATTI
SUOJA
Käytetään termostaatin
ilkivalta- ja varkaus
suojana.

PENKKIKONSOLI
Mahdollistaa Modul
Compactin sijoittamisen
penkin alle. Penkki
konsolia on saatavilla
ainoastaan 200 mm
korkealle radiaattorille.

VENTTIILI-INSATSIT

VENTTIILI-INSATSI............. Kv-ARVO

Modul Compact Integra voidaan toimittaa seuraavilla
venttiili-insatseilla:

IMI valkoinen............................... 0,13-0,75
IMI punainen................................ 0,06-0,26
IMI Eclipse
Danfoss, RA-N, punainen......... 0,14-0,73
Danfoss, RA-U, keltainen......... 0,04-0,24
MMA FVI......................................... 0,08-0,5
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LISÄVARUSTEET
Modul Compactin kytkentä voidaan sovittaa tarpeen mukaan.
Kehitämme jatkuvasti valikoimaamme, jotta tuotteemme olisivat moderneja ja toimivia. Laaja lisävarustevalikoima takaa sen, että Modul Compact soveltuu suurimpaan
osaan projekteista.
Modul Compact voidaan varustaa MMA-, IMI-, Danfoss- tai Fluide -venttiiliyhdistäjällä
ja termostaatilla. Jokaiselle yhdistäjälle toimitetaan myös 2 kpl MAH 1/2” -radiaattorikytkentöjä. Modul Compact Integra toimitetaan vakiona MMA-, IMI- tai Danfoss –
venttiili-insatsilla. Vaihtoehdot löytyvät sivulta 8.

H-kappale sululla, suora.
Mm. Modul Compact
Integraa varten, k/k 50
mm M22. 2-putkijärjes
telmä, 1-putkijärjestelmä.

H-kappale sululla, kulma.
Mm. Modul Compact
Integraa varten, k/k 50
mm M22. 2-putkijärjes

MAH 1/2” radiaattorikytkentä

telmä, 1-putkijärjestelmä.

Ristikkäiskytkentä vakio
venttiiliyhdistäjälle. K/k
40 mm M22.

Kytkentäsarja

Jengattu

12 tai 15 mm

muhvi, suora

Kulma

Pex-kytkentä

AluPex-kytkentä

Kytkentämitat
Kytkentä

www.stravent.fi
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Teho, paino ja tilavuus
Compact = MC
Compact Integra = MCI
Compact Plan = MCP
Compact Plan Integra = MCPI

www.stravent.fi
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Lämmitysteho Wateissa lämpötilassa 75/65-20 °C mitattuna
EN 442 mukaisesti.

www.stravent.fi
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Lämmitysteho Wateissa
lämpötilassa 75/65-20
°C mitattuna EN 442
mukaisesti.

Malleja, jotka on merkitty tähdellä (*), ei löydy suoraan varastosta. Niiden toimitusaika on sen vuoksi pidempi.
Toimitusaikaa voit tiedustella Straventilta.
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Teho, paino ja tilavuus
Compact = MC
Compact Integra = MCI
Compact Plan = MCP
Compact Plan Integra = MCPI
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Lämmitysteho Wateissa
lämpötilassa 75/65-20
°C mitattuna EN 442
mukaisesti.
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Lämmitysteho Wateissa
lämpötilassa 75/65-20
°C mitattuna EN 442
mukaisesti.

Malleja, jotka on merkitty tähdellä (*), ei löydy suoraan varastosta. Niiden toimitusaika on sen vuoksi pidempi.
Toimitusaikaa voit tiedustella Straventilta.
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Teho, paino ja tilavuus
Compact = MC
Compact Integra = MCI
Compact Plan = MCP
Compact Plan Integra = MCPI
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Lämmitysteho Wateissa
lämpötilassa 75/65-20
°C mitattuna EN 442
mukaisesti.
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Lämmitysteho Wateissa
lämpötilassa 75/65-20
°C mitattuna EN 442
mukaisesti.

Malleja, jotka on merkitty tähdellä (*), ei löydy suoraan varastosta. Niiden toimitusaika on sen vuoksi pidempi.
Toimitusaikaa voit tiedustella Straventilta.
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Piispantilankuja 4
02240 Espoo
Puh. (09) 4241 3630
info@stravent.fi

Heräsikö kysymyksiä?
Ota yhteyttä, niin autamme!
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