Iguana Circo Vrijstaand
Materiaal
Iguana Circo vrijstaand is opgebouwd uit verticale driehoekige stalen stralingsbuizen (45 x 25 x 1.5 mm),
gelast aan stalen positiebeugels. De stralingsbuizen worden hydraulisch met elkaar verbonden via stalen
bochten. Ze zijn met een tussenafstand van 2.5 mm volgens een halve cirkel naast elkaar geplaatst. Circo
Vrijstaand bestaat uit 2 delen die rond een metalen zuil worden bevestigd.
Inclusief alle hydraulische verbindingsstukken voor aansluiting naar de vloer, voet met ophangzuil en
afdekkappen met opening voor thermostaatkop. Standaard voor tweepijpaansluiting.
Testdruk: 9 bar
Werkdruk: 6 bar
Kleur
- Iguana Circo Vrijstaand is gelakt in de kleur / verkeerswit 333 (RAL 9016 glad satijnmat) / zandstraalgrijs
001, fine texture metallic / andere kleur … (zie kleurenkaart).
- De radiatoren worden gezandstraald, ontvet, gefosfateerd en gepassiveerd. De coating is een
gestructureerde krasvaste polyester, elektrostatisch in poedervorm aangebracht en gebakken bij 200°C.
UV-bestendig volgens ASTM G53. Deze hoog kwalitatieve afwerking biedt een optimale krasweerstand en
is zeer gemakkelijk te onderhouden. Dikte van de laklaag: min 80 µ.
Opties
- Handdoekhouder en bevestigingen in verchroomd aluminium (ook achteraf plaatsbaar).
De handdoekhouder heeft dezelfde radius dan de radiator.
- Kapstok en bevestigingen in verchroomd aluminium. Inclusief 5 kledinghaken (ook achteraf plaatsbaar). De
kapstok heeft dezelfde radius dan de radiator.
- Voet voor montage in vulbeton of in verhoogde vloeren.
Fabrikant: Jaga
Model: Iguana Circo Vrijstaand
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 Iguana Circo Vrijstaand radiatoren volgens EN 442.
- ze worden rond de metalen ophangzuil op voet bevestigd met de bijhorende hulpstukken.
- Iguana Circo wordt aangesloten op een tweepijpinstallatie.
- de hydraulische aansluiting gebeurt met de meegeleverde aanskluitset bataande uit: thermostaatventiel,
regelafsluiter, 4 gechromeerde ontluchters G1/8” en klemkoppelingen M24 voor aansluiting op kunststof
leidingen / VPE-aluminium leidingen / dunwandig metalen leidingen / stalen leidingen.
- Jaga Deco thermostaatkop chroom / Jaga Deco thermostaatkop chroom-wit (RAL 9016) / Jaga
thermostaatkop roestvast stalen look / niet / te / voorzien.

