
Jaga Freedom Clima

Jaga Freedom Clima  z kratką aluminiową lakierowaną lub nielakierowaną
Freedom ma ogromną wydajność w połączeniu z każdym źródłem energii. Im niższa jest temperatura wody tym, tym wyraźniejsze są
korzyści z jego mocy i elastyczności. Jest to idealne rozwiąznie do stosowania z pompami ciepła i nowoczesnymi systemami
działającymi przy bardzo niskich temperaturach zasilania
Stojące grzejniki Freedom, wyposażone w innowacyjną i przyjazną dla środowiska hybrydową technologię Jaga, są kompaktowe
i atrakcyjne stylistycznie. Zwarta konstrukcja powoduje, że są one efektywniejsze od wielkogabarytowych tradycyjnych grzejników
lub klimakonwektorów i mogą być zintegrowane z koncepcją każdego wnętrza.
Grzejnik Freedom Clima posiada zarówno funkcję grzania jak i chłodzenia. Grzejniki oparte są o wydajną technologię grzewczą (mała
pojemność wodna) oraz system cichych i energooszczędnych wentylatorów EC podnoszący wydajność grzejnika.
Technologia
Technologia Low H2O wyposażona w najwyższej klasy wentylatory EC została specjalnie zaprojektowana, aby dostarczyć rekordowej
wydajności z bardzo małych wymiarów grzejnika, przy poziomie hałasu nie przekraczającym 29 dbA.
QuatroCanal zasilany jest napięciem 24V i posiada koryto wykonane z tworzywa sztucznego. Dzięki temu moze on być całkowicie
zalany wodą, bez ryzyka dla użytkownika i samego urządzenia.
Grzejniki Freedom umożliwiają stworzenie własnego niepowtarzalnego zestawu kolorystycznego . Każdy element obudowy i kratki
można zamówić w dowolnym kolorze z palety Jaga.
Podłączenia hydrauliczne
- zawsze z lewej strony 1/2&HASH39;&HASH39;
- wymiennik zawsze od strony okna 
- wężyki elastyczne 2 x 1/2&HASH39;&HASH39; w zestawie 
- zachowaj odstęp na zasłony 
Podłączenia elektryczne
- złącze zaciskowe 24VDC po lewej stronie
- zasilanie przez zewnętrzny zasilacz
- sterowanie prędkością wentylatorów 0-10V
Standardowa dostawa
Zmontowany grzejnik stojący. Zestaw zawiera:
- aluminiową obudowę
- aluminiowe panele końcowe
- aluminiowe kratki
- poprzeczne wentylatory 24 VDC i zintegrowane filtry ze stali nierdzewnej 
- dynamiczny wymiennik ciepła z elastycznymi 1/2&HASH39;&HASH39; wężykami ze stali nierdzewnej  (L 15 > 25 cm)
- podłączenia hydrauliczne i elektryczne w lewej nóżce
- wentylatory sterowane sygnałem 0-10VDC
Możliwość zaprojektowania własnego wzoru oraz zestawu kolorystycznego!!!



Grzejnik produkowany pod zamówienie Klienta.


