Stratos

gasconvectoren

Oogstrelend design, maximale flexibiliteit
Voordelen in gebruik
Optimale warmteverspreiding
Veilig door gesloten verbranding
Rendement +91%: HR+
Gemakkelijke bediening
Draadloze thermostaat (optioneel)
Veilige “Cool Touch” mantel
Voordelen bij installatie
Flexibele plaatsing door gestuwde rookafvoer
Plaatsbesparende buizenkit (Ø32 of 54mm)
Lengte-equivalent buizenkit max.10 tot 15 m
Beproefde en makkelijk bereikbare componenten

Met de Stratos biedt Flandria de ideale oplossing voor
zowel hoofd- als bijverwarming. De Stratos gasconvector combineert een oogstrelend design met een
optimale warmteverspreiding. Dankzij de naar onder
gerichte ventilator vermijdt de Stratos belangrijke
temperatuursverschillen tussen de vloer en het plafond.
Met een rendement van meer dan 91% is deze convector
daarenboven zeer zuinig in gebruik. De gestuwde rookafvoer zorgt voor extra flexibiliteit bij het installeren,

ook op plaatsen waar een traditionele schouw- of muuraansluiting niet mogelijk is.
Naast design en efficiëntie staat ook de veiligheid
centraal: de mantel wordt nooit heet en de luchtkwaliteit
is verzekerd dankzij de gesloten verbranding en de
ingebouwde luchtbevochtiger. Tot slot is de Stratos
uiterst gemakkelijk te bedienen (in optie met draadloze
digitale kamerthermostaat).

Elke Stratos beschikt
over een handig waterreservoir voor luchtbevochtiging en wordt
geleverd met een nietgescheiden buizenkit
en een propaanset. De
Stratos is beschikbaar
in grijswit.

Muuraansluiting (gedwongen)

Stratos 25

Stratos 47

Stratos 68

Stratos 86

Vermogen

2,50 kW

4,70 kW

6,80 kW

8,60 kW

Rendement

+92,6%

+91%

+92%

+91%

585 x 535 x 200

585 x 685 x 200

585 x 835 x 200

585 x 985 x 200

20,7

27

33

39

573.5026.160

573.5047.160

573.5068.160

573.5086.160

Afmetingen (HxBxD)
Gewicht (kg)
Referentie
Energie efficiëntie klasse

Buizenkits Stratos
STANDAARD
ø 32

Stratos 25/47 - Ref. 573.0032.000

ø 54

Stratos 68/86 - Ref. 573.0054.000

Niet-gescheiden buizenkit in- en uitlaat
ø 32 mm of ø 54 mm (1 dubbel afsluitstuk)

OPTIE ø 32

OPTIE ø 54

Stratos 25 - Ref. 573.0032.100

Stratos 25/47/68/86 - Ref. 573.0054.100

Gescheiden buizenkit in- en uitlaat ø 32 mm
(2 enkelvoudige afsluitstukken)

Gescheiden buizenkit in- en uitlaat ø 54 mm
(2 enkelvoudige afsluitstukken)

Installatieberekening Stratos

Ø 32

Lengte equivalent
Referentie

Stratos 25

Stratos 47

Stratos 68

Stratos 86

Rechte buis in aluminium 50 cm

573.0050.320

O,5 m

O,5 m

-

-

Rechte buis in aluminium 100 cm

573.0100.320

1m

1m

-

-

573.9074.320

O,5 m

O,5 m

-

-

973.0046.380

O,5 m

O,5 m

-

-

973.0046.360

2m

2m

-

-

10m

3m

VERBODEN

VERBODEN

Bocht 90° in aluminium

(voor buizensysteem en / of directe aansluiting)

Enkelvoudig afsluitstuk (2 stuks inbegrepen in
de optionele gescheiden buizenkit)
Dubbel afsluitstuk (inbegrepen in de standaard
niet-gescheiden buizenkit)

Maximum toegelaten lengte (aanvoer+ afvoer)
Rechte buis in aluminium 50 cm

573.0050.290

O,5 m

O,5 m

O,5 m

O,5 m

Rechte buis in aluminium 100 cm

573.0100.290

1m

1m

1m

1m

573.9017.290

0,5 m

0,5 m

O,5 m

O,5 m

573.9074.540

2m

2m

2m

2m

973.0046.390

0,5 m

0,5 m

0,5 m

0,5 m

973.0046.370

3m

3m

3m

3m

Ø 54

Bocht 90° in aluminium

(voor buizensysteem en / of directe aansluiting)

Bocht 90° in gietaluminium.
(enkel voor directe aansluiting.)

Enkelvoudig afsluitstuk (2 stuks inbegrepen in
de optionele gescheiden buizenkit)

Dubbel afsluitstuk (inbegrepen in de standaard
niet-gescheiden buizenkit)

Maximum toegelaten lengte (aanvoer+ afvoer)

15m

15m

15m

Raadpleeg ook de berekeningsmodule en de handleidingen in de documentatiesectie van onze website: www.flandriaheating.com

10m

OVERIGE TOEBEHOREN STRATOS

Referentie

Ø 32
Speciaal niet-gescheiden afsluitstuk ø 32 voor interne montage

573.0032.050

Bocht 135° in aluminium (voor buizensysteem en / of directe aansluiting)

573.0200.000

Vertikale afdekkap enkele buis ø 32

573.7032.000

Isolatie buizenkit, verpakt per 5, lengte 1m, dikte 10mm

573.0202.000

Speciaal niet-gescheiden afsluitstuk ø 54 voor interne montage

573.0054.050

Bocht 135° in aluminium (voor buizensysteem en / of directe aansluiting)

573.0201.000

Vertikale afdekkap, enkele buis ø 54, totaal ø 65

573.7054.000

Isolatie buizenkit, verpakt per 4, lengte 1m, dikte 10mm

573.0203.000

Ø 54

Sokkel Stratos 25

573.8925.100

Sokkel Stratos 47

573.8947.100

Sokkel Stratos 68

573.8968.100

Sokkel Stratos 86

573.8986.100

Afstandsophangkader Stratos 25

573.8925.000

Afstandsophangkader Stratos 47

573.8947.000

Afstandsophangkader Stratos 68

573.8968.000

Afstandsophangkader Stratos 86

573.8986.000

Draadloze thermostaat

573.0014.000

Extern beschermrooster voor verzonken enkele buis ø 32/54

573.5040.820

Extern beschermrooster voor enkele buis ø 32/54 en voor dubbele buis totaal ø 65

573.5040.810

Coaxiale dakdoorvoer ø 54/90

573.0205.000

Rubber stormkraag voor dakdoorvoer ø 32 & 54 (schuin dak)

573.0206.000

Rubber stormkraag voor dakdoorvoer ø 90 (plat dak)

573.0207.000

Isolatie kit voor muren in hout of andere brandbare materialen (voor ø 32)

573.0208.000

Isolatie kit voor muren in hout of andere brandbare materialen (voor ø 54)

573.0209.000

w w w . f l a nd r i a he a t i ng . c o m
De informatie vermeld in deze publicatie is niet bindend noch voor de uitgever noch voor de
verkoper van de geïllustreerde of genoemde producten.

ref. 410.3808.100

BEDIENING & MONTAGE

