
Maxi

Model WT

Model FT

Model WF

Model FF



Maxi
Low-H2O techniek met 
een extra solide  
bekleding

Extra veilig en supersterk  
verwarmingselement met een 
gesofistikeerde, klassieke  
vormgeving. 

Maxi voldoet aan de strengste  
veiligheidsnormen (DHSS 1992) en 
is bij uitstek geschikt voor open-
bare gebouwen, scholen,  
zieken- en bejaardentehuizen,  
kinderverblijven, gevangenissen 
enz..., waar veiligheid en duur- 
zaamheid zeer belangrijk zijn.

> Low Surface Temperature: met 
een oppervlaktetemperatuur van 
maximum 43°C, zelfs bij een 
watertemperatuur van 90°C, zijn 
brandwonden uitgesloten, en 
ook beschadiging van  
elektronische apparatuur of 
meubels. Voldoet aan de veilig-
heidsnorm DHSS DN4.

> Soft-design: geen scherpe  
kanten, alle hoeken zijn mooi  
afgeschuind.

> Supersterk geprofileerde  
voorplaten in 1.5 mm dik  
elektrolytisch verzinkt staal.

> Low-H2O warmtewisselaar met 
vuilafstotende en stofwerende 
laklaag in grafietgrijs (RAL 7024).

> Enkelzijdige aansluiting, links of 
rechts, met handbediende knop, 
thermostatisch ventiel of  
thermostatisch met afstands-
bediening.

Kleuren
Kras- en stootvaste oppervlakte-
behandeling met satijnglanzende 
afwerking.  
Hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren zonder meer-
prijs:
 > wit (201) RAL 9010 glanzend 

> wit (233) RAL 9016 glanzend
 > zandstraalgrijs metaallak 001

Andere kleuren: zie kleurenkaart

HR-ketel combinatie
De Maxi met zijn moderne  
Low-H2O element is door zijn lage 
waterinhoud en hoge warmtegelei-
dingscoëfficient voor lage aanvoer-
temperaturen ideaal in combinatie 
met HR-ketels.

Twin Power
Maxi is ook verkrijgbaar met  
de super krachtige Twin warmtewis-
selaars.
Keteltemperatuur gemiddeld  
15% lager voor gelijke 
radiatorafmetingen !

Afmetingen
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MAXW - Maxi

WT - Wall Top grille WF - Wall Front grille

FT - Floor Top grille FF - Floor Front grille

Afmetingen in cm 
 Type B d h min*
 10-11 13 5.3 10
 15-16 18 7.8 12
 20-21 23 10.3 15

*Kleinere afstanden kunnen een lichte daling van de afgifte tot gevolg hebben.

Aansluitingen
De door Jaga aangeboden verkorte ventielen zijn volledig verborgen binnen de 
standaard bekleding. Andere ventielen zullen deels zichtbaar blijven.

Aansluiting naar de vloer Aansluiting naar de wand
 Type A 
 10-11 2.9 
 15-16 5.3 
 20-21 7.9 

 Type d
 10-11 5.3
 15-16 7.8
 20-21 10.3

Vrije binnenmaat voor afstandbediend ventiel
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Voorbeeld met Jaga ventiel - naar de vloer 

Gedetailleerde info: zie Aansluitsets & ventielen.
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Voorbeeld met Jaga ventiel - naar de wand 

Zonder thermostaatventiel 
en perforatie in het
zijpaneel.

ogillet
Adresse Accubel


