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TEMPO DBE 10-11 15-16 20-21
cm 11,5 16,5 21,5
cm 5,5 7,8 10,5
cm 10 12 15
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TEMPO is een Energy Saver avant la lettre en de basis voor uw Low-H2O interieur.  Een klassie-
ker, maar zeker niet klassiek. Zijn horizontaal gelijnd voorpaneel blijft hedendaags en universeel. 
TEMPO is snel, licht, accuraat en perfect regelbaar. Zijn typische uitstraling maakt hem overal even 
graag gezien.

Bekleding 

Kras- en stootvaste oppervlaktebehandeling met zacht gestructureerde, satijnglanzende afwerking 
en hoge UV-bestendigheid
Standaard kleur: wit RAL 9010 (101)
Geschikt voor onzichtbare aansluiting met geïntegreerd ventiel
Voldoet aan de veiligheidsnorm DHSS DN4
De bekleding kan in haar geheel afgenomen en terug opgehangen worden

GARANTIE: 10 jaar

Low-H2O warmtewisselaar

Uit koper en aluminium, volledig roestvrij
Met vuilafstotende en stofwerende laklaag in grafietgrijs (RAL 7024)
Hoge warmteafgifte, zowel bij lage als bij hoge watertemperatuur
Zuinig: snelle opwarming door de kleine waterinhoud
Optimale combinatie van warmeluchtcirculatie en straling

GARANTIE: 30 jaar

Twin Power, DBE of Oxygen? 

TEMPO is ook verkrijgbaar als Oxygen radiator
Met de superkrachtige Twin warmtewisselaar is tot 15% meer vermogen mogelijk voor dezelfde 
afmetingen.

TEMPO DBE - Warme kracht, basic stijl

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

Voor een geselecteerd vermogen, variëren L en H in evenredigheid met het temperatuurregime.

Raadpleeg ons om uw TEMPO DBE te selecteren !

Er bestaan talloze combinatiemogelijkheden volgens de modellen en afmetingen.
Daarom worden alle apparaten van het merk JAGA op maat geproduceerd. 

OPGELET: Bijgevolg is de klant volledig verantwoordelijk voor de verificatie van het aangeboden JAGA 
materiaal, bij elke opdrachtbevestiging. In geval van een verkeerde bestelling zal ACCUBEL geen  
enkele terugname van JAGA materiaal of een aanvraag voor een creditnota aanvaarden.

Afmeting B
Afmeting d
Afmeting h min*

Onder voorbehoud van technische wijzigingen zonder voorafgaande bekendmaking  |  NL  HYD 1

S.A. ACCUBEL  |  Industriestrasse 28  |  B-4700 Eupen  |  T +32 (0)87 59 16 50  |  F +32 (0)87 59 16 55  |  E-mail: info@accubel.be  |  Internet: www.accubel.be


