Jaga Strada Hybrid.
Verwarming en warm water; radiatoren en convectoren.

Product van staal, koper, messing en energiezuinige gelijkstroom ventilatoren.
Laag temperatuur convector van koper en staal gecombineerd met hoog rendement gelijkstroom ventilatoren en
automatische sturing met sonsoren in een elektrolytisch verzinkt en gespoten plaatstalen ommanteling.

Laag Temperatuur Verwarming met laag H2O technologie voor energiezuinig verwarmen.
Met het DBH-systeem, Dynamic Boost Hybrid, zijn lage watertemperaturen mogelijk waardoor de toepassing van duurzame verwarming met warmtepompen mogelijk
wordt. Het toestel is voorzien van een automatische sturing met sensoren, zodat telkens de juiste werkingsstand geactiveerd wordt.
Het product is in combinatie met een warmtepomp ook geschikt om te koelen.

Zorgt voor energiezuinig en comfortabel binnentemperatuur.
Toepasbaar voor koeling en eenvoudig te installeren.
Geschikt voor niet-condenserend koelen. Laat HR-ketels op hun laagste temperatuur en hoogste seizoen rendement werken.
Is de optimale combinatie met een warmtepomp voor een duurzaam verwarmingssysteem.

Het product is in een grote variëteit, afmetingen, capaciteit en kleuren beschikbaar waardoor er voor iedere situatie een toepassing is.

De warmteafgiftes voldoen aan de normen EN 16430.

De productie kenmerkt zich als een producent van een aantal eigen componenten, inkoop van een aantal essentiële componenten en afgesloten met de assemblage
van de eindproducten.
Productie ligt binnen een afstand van 250 km van Utrecht en er wordt gebruik gemaakt van duurzame elektriciteit.

Karton en hout, welke recyclebaar zijn.

1.1 Energieprestatie; 2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.2 Circulair materiaalgebruik: 3.2 Luchtkwaliteit: 3.3 Thermisch comfort.

Hetgeen in dit productblad beschreven is gaat uit van de huidige stand van zaken. De inhoud van dit productblad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de
inhoud hiervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. De samenstellers zijn niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) onvolkomenheden en/of onjuistheden
in de verstrekte informatie. De informatie op dit productblad wordt regelmatig aangepast. Veranderingen in specificaties zijn hierbij niet uitgesloten. Met suggesties voor
verbetering en/of vragen kunt u contact opnemen met Greenworks. Greenworks is een geregistreerd merk.
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