Geo Verticaal
Materiaal
Geo is een massieve radiator van composiet-mineraal, een conglomeraat van natuursteengranulaat. Geo
wordt geleverd in zeven steenkleuren die vlot gecombineerd kunnen worden met alle natuurlijke materialen.
Het oppervlak van de Geo is glad en krasvast en is zeer onderhoudsvriendelijk. Alle randen en toebehoren,
zoals de handdoekhouder, zijn vervaardigd in geborsteld RVS.
Geo heeft een gebogen voorvlak en is leverbaar in 2 hoogtes: 150 of 180 cm. H 180 cm is uitgerust met
verticale convectiekanalen langs de binnenzijde.
Geo kan uitgerust worden met een elektroweerstand voorzien van een elektronisch stuurelement. Voor
centrale verwarming / elektrische / gemengde (mixte) toepassing.
Testdruk: 10 bar
Bedrijfsdruk: 7 bar
Max. aanvoertemperatuur: 90°C
Kleur
Standaard kleuren: wit 601 / licht grijs 602 / zwart 603 / zand 604
Andere kleuren: beige 605 / mat zwart 613 / grijs 608
Aansluiting
De aansluitmoffen G1/2” op de boven- en onderzijde van het toestel zijn ingewerkt en bijgevolg niet
zichtbaar. Voorzien van een gechromeerde ontluchter en aftapstop G1/2”.
De wandbevestigingen zijn in geborsteld RVS en worden standaard meegeleverd.
Opties
- Handdoekhouder in geborsteld RVS
- Afdekplaat in geborsteld RVS, voor verborgen aansluitingen
- Electro-weerstand met regelthermostaat
- Verlengd T-stuk voor zij- of achteraansluiting en voor mixte toepassing
- Straalpijp voor bovenaansluiting
Fabrikant: Jaga
Model: Geo Verticaal
De warmteafgiftes beantwoorden aan de norm EN 442.

Uitvoering van de installatie
De installateur stelt de radiatoren voor, rekening houdend met volgende eisen:
- een warmteverliesberekening gemaakt volgens de norm ...
- warmteafgifte- en maattabellen van Geo radiatoren volgens EN 442.

- ze worden tegen de wand bevestigd met de bijhorende steunen in roestvast staal.
- Geo wordt aangesloten op een éénpijpinstallatie / tweepijpinstallatie.
- de hier toe te passen speciaal ontworpen aansluitsets met afdekpkaat in geborsteld RVS voor aansluiting
naar de wand zijn geschikt voor aansluiting op kunststof leidingen / VPE-aluminium leidingen / dunwandig
metalen leidingen / stalen leidingen.
- De aansluitsets zijn voorizen van / Jaga Deco thermostaatkoppen chroom / Jaga Deco thermostaatkoppen
chroom-wit (RAL 9016) / Jaga Comap therlostaatkoppen zilver / Jaga thermostaatkoppen in geborsteld
roestvast staal look.
- de hier toe te passen speciaal ontworpen thermostatiseerbare Jaga Deco ventielen/ Jaga Deco
handbediende ventielen / zijn geschikt voor aansluiting op kunststof leidingen / VPE-aluminium leidingen /
dunwandig metalen leidingen / stalen leidingen.
Jaga thermostaatkoppen / Jaga Deco thermostaatkoppen chroom / Jaga Deco thermostaatkoppen
chroom-wit (RAL 9016)w.

