
Jaga Micro Canal

Jaga Micro Canal 
Micro Canal to obecnie najmniejszy i najbardziej wydajny grzejnik kanałowy na rynku. Istotną zmianą w jego konstrukcji jest też to, ze
został przygotowany jako system modułowy - elementy o różnej długości można ze sobą łączyć w linii prostej i pod kątem, co stwarza
nowe możliwości aranżacji grzejnika kanałowego w pomieszczeniu.
Standardowej wielkości moduł Micro Canal to jednostka o długości metra, głębokości 6 cm i szerokości 13 cm, która ma wydajność
cieplna na poziomie 1000W z metra długości. Tak wysoką wydajność osiągnięto wspomagając działanie superwydajnego wymiennika
systemem bębnowych wentylatorów.  Wentylatory stworzone specjalnie na potrzeby grzejnika Micro Canal są wytrzymałe (ich
żywotność szacowana jest na 50 tys. godzin) oraz bardzo ciche - poziom hałasu pracującego grzejnika nie przekracza 25 decybeli.
Dzięki podwójnemu korytowi grzejnik można lepiej wypoziomować i utrzymać w czystości podczas montażu.
Niewielkie wymiary grzejnika Micro Canal, a zwłaszcza głębokość na poziomie 6 cm, pozwalają zastosować urządzenie nawe wtedy,
gdy nie było planowane na etapie budowy.

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
- termostat ze stykami bezpotencjałowymi
- Micro Canal załącza wentylatory automatycznie za pomocą czujnika temperatury czynnika
Standardowa dostawa
- kratka ze stali nierdzewnej 
- zewnętrzna obudowa z elementami kotwiącymi
- polietylenowy blok zabezpieczający podczas montażu z trzema otworami przyłączeniowymi z lewej strony
- złożona wewnętrzna obudowa z ramką ze stali nierdzewnej 
- dynamiczny wymiennik ciepła z elastycznymi 1/2&HASH39;&HASH39; wężykami ze stali nierdzewnej (L 15 >25)
- regulacja wysokości umożliwiająca dopasowanie do poziomu wykończonej podłogi
- automatyczna praca wentylatora on/off, sterowanie przez wbudowany czujnik temperatury czynnika grzewczego
- możliwość zakupu pustych odcinków do wypełnienia pustych przestrzeni przy podłączeniu ciągłym oraz jednostki na zawory
Grzejnik produkowany pod zamówienie Klienta.


