
Jaga Mini ścienny - kolor
niestandardowy

Jaga Mini ścienny - kolor niestandardowy

Grzejnik Mini ścienny to idealne rozwiązanie ogrzewania dla pomieszczeń z dużymi oknami, witrynami i niskimi parapetami. Dzięki
małej wysokości, grzejnik ten można umieścić pod oknem lub na jakiego tle. 
Trwała obudowa wykonana jest z jednego kawałka grubej blachy, tworzy estetyczną i odporną na odkształcenia konstrukcję. Mini,
dzięki zjawisku konwekcji, tworzy przy szybie kurtynę powietrzną co skutecznie eliminuje straty ciepła wywołane dużym
przeszkleniem.
Technologia Low-H2O z dobrze przewodząxym i ultraszybkim wymiennikiem gwarantuje niskie zużycie energii i maksymalną emicję
ciepła. W grzejniku został zastosowany wymiennik Twin dla lepszej kompensacji strumenia zimnego powietrza opadającego przy
oszklonych fasadach.
 
Obudowa:
- obudowa grzejnika wykończona jest poliestrowym, odpornym na zarysowania lakierem o delikatnej strukturze
- dzięki specjalnej konstrukcji obudowa grzejnika jest niezwykle mocna i wytrzymała 
- korpus zaworu i podłączenia hydrauliczne ukryte są pod obudową grzejnika
-  temperatura obudowy nigdy nie przekracza 43°C, zgodnie normą bezpieczeństwa DHSS DN4
- dostępna w 55 kolorach
- obudowę można zdemontować w prosty sposób w celu oczyszczenia wymiennika ciepła 
- konstrukcja obudowy grzejnika utrudnia jej demontaż przez osoby niepowołane 

Wymiennik ciepła Low-H2O:
- wymiennik grzejników Jaga wykonany jest z czystej miedzi i aluminium co powoduje że jest on całkowicie nierdzewny
- każdy wymiennik testowany jest przy ciśnieniu 20 barów
- wymiennik grzejnika wykończony specjalnym lakierem, który uniemożliwia przywieranie kurzu do nagrzewających się elementów
- mała pojemność wodna gwarantuje szybkie nagrzewanie się grzejnika
- duża wydajność cieplna zarówno przy normalnych jak i bardzo niskich temperaturach zasilania
- optymalna kombinacja konwekcji (cyrkulacja ciepłego powietrza) i radiacji
- 30 lat gwarancji na wymiennik ciepła
 
Standardowa dostawa:
- wymiennik ciepła Low-H2O z konsolami ściennymi, zestaw montażowy, przedłużony odpowietrznik 1/8&HASH39;&HASH39; i korek
1/2&HASH39;&HASH39;
- częściowo zamontowana obudowa z lewym lub prawym podłączeniem u dołu grzejnika
- estetyczna zaślepka panela bocznego, do zamontowania po przeciwnej stronie zaworu
 
Podłączenia



Standardowo dolne prawe lub lewe (możliwość samodzielnej zamiany podłączeń), do podłogi. Wysokość 008 zasilana przelotowo 
podłączeniem z lewej i prawej strony. Nie ma możliwości podłączenia modelu Mini do ściany wewnątrz obudowy, ponieważ obudowa
posiada zamknięty panel tylny.   
 
Kolory niestandardowe:
Subtle & discrete (wykończenie mat, połysk lub struktura) 

Pure white RAL9010●

Off-white RAL9001●

Light Grey RAL7035●

Squirrel RAL7000●

Iron grey RAL7011●

Anthracite grey RAL7016●

Jet black RAL9005●

Colours of nature (wykończenie matowe)

Sandstone●

Siena ocher●

Honey yellow●

Chocolate●

Soft grey-pink●

Millenium pink●

Flaming red RAL3000●

Purple red RAL3004●

Soft grey-blue ●

Pigeon blue RAL5014●

Gentian blue RAL5010●

Midnight blue ●

Soft green-beige●

Pale green RAL6021●

Emerald green RAL6001●

English green RAL6009●

Precious metals (wykończenie metaliczne) 

White aluminium coloured RAL9006●

Titanium look ●

Rose gold look●

Gold look●

Cooper look●

Gunmetal grey look ●

Stainless steel look●

Silver look●

Corten steel look●

Transparent varnish glossy●

Transparent varnish matte●

Wyposażenie opcjonalne:

zawory podłączeniowe●

głowice termostatyczne●

złączki zaciskowe●

Zestaw zaworowy należy zakupić osobno. 
Grzejnik produkowany pod zamówienie Klienta. Termin realizacji ustalany jest indywidualnie



Moce grzejników



Wymiary


