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PRE-sarjan paneeliradiaattori
Radiaattorit ovat yhtä tärkeä osa sisustusta kuin huonekalut ja tekstiilit.
Sen vuoksi radiaattorin valintaa tulisi pohtia tarkkaan. PRE-sarjan radiaattorit täyttävät
kaikki lämmönlähteelle asetetut vaatimukset.

TEKNISET TIEDOT
Materiaali:

Kylmävalssattu ohutpelti, pellin 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:

1/2” inv. kierre, vaihtoehtoisesti kytkennät kupari-, teräs-, PEX-, tai
AluPEX-putkille. Toimitetaan 1/2” ilmausventtiilillä ja tulpalla

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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PRE-RADIAATTORIT PROFILOIDULLA TAI SILEÄLLÄ
ETUPANEELILLA
Valitse kahden eri etupaneelin välillä
PRE-sarjan radiaattorit voi valita joko klassisella, profiloidulla etupaneelilla (CF/CFR) tai sileällä etupaneelilla
(PCP). Molemmilla versioilla on täysin samat tekniset
kytkentä- ja kannakointiratkaisut.
Lämmönluovutus on noin 5 % korkeampi profiloidulla
etupaneelilla verrattuna sileään etupaneeliin.
Katso tehotaulukot sivulta 7 eteenpäin.

VÄRI:
Toimitetaan vakiona valkoisena, RAL9016. Muut RALsävyt saatavilla pyynnöstä.

16 ERI PITUUTTA
Kaikkia tyyppejä on saatavilla 400 – 3000 mm
pituisina.

5 ERI KORKEUTTA
Viidellä eri korkeusvaihtoehdolla löydät varmasti
sinun tarpeisiisi sopivan
radiaattorin. Vaihtoehdot
ovat 200, 300, 400, 500
ja 600 mm.
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EDUT
Standardisoidut kytkentämitat tekevät PRE-sarjan radiaattoreista markkinoiden asennusystävällisimmät.
PRE-radiaattorit on helppo integroida kaiken tyyppisiin ympäristöihin. PRE-sarjan laajasta mallivalikoimasta johtuen mahdollisia käyttökohteita on lukuisia, kuten esim. toimistorakennukset, teollisuus, koulut, vanhusasuminen,
sairaalat ja asunnot.

PRE-SARJA, UNIVERSAALI MALLI
PRE-sarjan radiaattorit ovat universaaleja malleja, jotka sopivat kaikennäköisiin rakennuksiin. Vakiomallit ilman
ulkoisia konvektiolamelleja soveltuvat erityisen hyvin korkeaa hygieniaa vaativiin ympäristöihin. Niissä etupaneeli
ja paneelien väli ovat sileitä.

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.
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Oikea teho
PRE-sarjaa on saatavilla 11 eri tehoportaassa, 5 eri korkeutta ja 16 eri pituutta. Laaja valikoima
mahdollistaa mitoituksen ja asennuksen täysin huoneen mukaan. Lyngsonilla on markkinoiden laajin
valikoima lämmitystuotteita ja ainutlaatuinen kompetenssi.

11 TEHOPORRASTA, 5 KORKEUTTA, 16 PITUUTTA
JOUSTAVA YHDISTELMÄ MITTOJA JA TEHOA
Radiaattori, jossa on 2 paneelia ja konvektiolamellit voivat antaa saman tehon kuin radiaattori, jossa on kolme
paneelia ilman konvektiolamelleja.
Tämä tarkoittaa sitä, että tiloihin, joissa ei ole ylimääräistä tilaa, löytyy kuitenkin radiaattori halutulla teholla.

TEHOPORTAAT
Kaikki radiaattorit voidaan valita tehotarpeen, koon tai kytkentävaihtoehtojen perusteella. Valintajärjestelmä
kuvaa radiaattorien paneelien lukumäärää sekä mahdollisia konvektiolamelleja.
Tyyppi
10

Tyyppi
11

Tyyppi
20

Tyyppi
21

Tyyppi
21S

Tyyppi
22

Tyyppi
30

Tyyppi
31

Tyyppi
40

3
paneelia

3
paneelia,
1
konvektio
lamelli

Tyyppi
41

Ainoastaan
200 mm
korkeana

1
paneeli

1
2
paneeli, paneelia
1
konvektio
lamelli

2
2
2
paneelia,
paneelia, paneelia,
1
1
2
konvektio konvektio konvektio
lamelli
lamelli
lamellia

4
paneelia

4
paneelia,
1
konvektio
lamelli

PRE-SARJA KESKI-, SIVUTAI SARJAKYTKENNÄLLÄ
SAMA ETÄISYYS
SEINÄSTÄ
KYTKENNÄN
KESKIKOHTAAN
RIIPPUMATTA
PRE-TYYPISTÄ.

Etäisyys kytkennän keskikohdasta seinään on 41 mm
riippumatta tyypistä tai kytkentätavasta. Etäisyys
paluuputken keskikohdasta radiaattorin alapintaan on
30 mm. Voidaan toimittaa myös 4 x 1/2” kytkennällä.
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SEINÄKONSOLI
KOULUKONSOLI
Vaativiin kohteisiin radiaattorit voidaan toimittaa ns.
koulukonsoleilla. Ne varmistavat, että radiaattoria ei
voi irrottaa ilman työkaluja.

SEINÄKONSOLI
Kaikki seinäkonsolit
voidaan sijoittaa
vapaasti sivuttain ja
ne on helppo sijoittaa
seinän saumojen
mukaisesti. Konsolit
kiinnittyvät radiaattorin
ylä- ja alareunasta
kiinni.

LISÄVARUSTEET –
ASENNUSINFO
SEINÄKONSOLI

LATTIAKONSOLI

Kaikki seinäkonsolit voidaan sijoittaa vapaasti sivuttain
ja ne on helppo sijoittaa seinän saumojen mukaisesti.
Konsolit kiinnittyvät radiaattorin ylä- ja alareunasta
kiinni.

Lukumäärä radiaattorin
pituuden mukaan on sama
kuin seinäkonsolilla.

Seinäkonsolien lukumäärä:
400-1600 mm –> 2 konsolia
1800-3000 –> 3 konsolia

LATTIAKONSOLI
Lukumäärä radiaattorin pituuden mukaan on sama
kuin seinäkonsolilla.

Säädettävä 100 - 180 mm
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SARJAKYTKENTÄ
Sarjakytkentä on loistava vaihtoehto, kun halutaan
kytkeä monta radiaattoria samaan putkilinjaan. PREsarja sopii hyvin mataliin asennuksiin ja mahdollistaa
vähemmän näkyvän putkilinjan. Lisäksi asennusaika
on huomattavasti nopeampi verrattuna tavanomaisiin
ratkaisuihin. PRE-sarjaa on saatavilla 12, 15, 18 tai
22 mm putkille.
PRE-sarjan radiaattori
sarjakytkennällä H tai
V (oikea tai vasen).

Esimerkki sivu- ja sarjakytkennästä.

EKSPANSIO
Pitkät, suorat putkilinjat voivat johtaa ekspansioongelmiin. Katso pituusekspansiotaulukko teräs- tai
kupariputkille. Tilanteesta riippuen voi olla, että
tarvitaan kompensaattoria tai ekspansiolyyraa.
PRE-sarjan radiaattori HS- (oikea sivu)
tai HB (oikea pohja)
-kytkennällä.

PRE-RADIAATTORI KESKI
KYTKENNÄLLÄ
Helppoa projektinhallintaa – putkilinja sijoitetaan
keskeisesti ikkunan alapuolelle. Radiaattorin korkeus
ja pituus voidaan valita putkiasennuksen jälkeen.
k/k = 60 mm

RISTIINKYTKENTÄ K/K 60 MM

PRE-sarjan radiaattori VS- (vasen sivu)
tai VB (vasen pohja)
-kytkennällä.

TYYPPI VB

TYYPPI MH/MV

TYYPPI HB

INTEGROITU VENTTIILI
Kaikki PRE-sarjan radiaattorit
toimitetaan integroidulla
venttiilillä.
HUOM! Tulokytkentä oikealla/
vasemmalla on sama kuin
termostaatin sijainti.

PRE-sarjan radiaattori
MH- (keskellä,
oikealla) tai MV (keskellä, vasemmalla)
-kytkennällä.
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Valitse haluttu putkidimensio
PRE-sarjan radiaattoreissa on vakiona 22 mm putket asennettuna radiaattorin takapuolelle.
Esivalmistelemme radiaattorin 12, 15, 18 tai 22 mm kytkennöillä, jotta radiaattorien väliset putki
vedot kävisivät nopeasti ja kätevästi.

LASKENTATAULUKOT ERI VEDENLÄMPÖTILOILLA
75/65/20oC (Δt=50K) eri lämpötiloiksi.
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Radiaattoreita, joiden korkeus on 200 mm tehoportaissa 11, 21, 22, 31 ja 41 ei voida toimittaa sarja
kytkentää varten.
Seuraavilta sivulta löytyvät tiedot 500 ja 600 mm
radiaattoreille.
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PRE TEHO, PAINO JA TILAVUUS
Kytkentätyyppien lyhennykset: CF-CFR/PCP

SEV: Sarjakytkentä

vasen

MH: Keskikytkentä

oikea

MV: Keskikytkentä

vasen

CF: Profiloitu etulevy

tyyppiä 10-20-30-40)

HS: Sivukytkentä

oikea

CFR: Profiloitu etulevy

tyyppiä 11-21-22-31-41)

VS: Sivukytkentä

vasen

PCP: Sileä etulevy

tyyppiä (typ 10-41)

HB: Pohjakytkentä

oikea

SEH: Sarjakytkentä

oikea

VB: Pohjakytkentä

vasen
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TILAUSKOODIT
CF

1 0 - 3 05

Radiaattorin tyyppi: CF/CFR/PCP
Paneelien lukumäärä: 1, 2, 3 tai 4
Konvektiolamellien lukumäärä: 0 tai 1-3
Korkeus. 200–600 mm (3=300 mm)
Pituus: 40–3000 mm (05=500 mm)
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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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