
KNOCKONWOOD
STOJĄCY DBE
 Wysoka wydajność,
szlachetne drewno 

·  Opracowany dla domu przyszłości:

„Living Tomorrow” w Vilvoorde (Belgia).

· Kompletnie zmontowany z systemem DBE,

zasilaniem i głowicą termostatyczną.

· Obudowa z giętym drewnianym panelem,

wykończonym wysokiej jakości okleiną

- 9 gatunków drewna.

· Ukryte sterowanie z zamontowanym zestawem

przyłączeniowym i głowicą.

· Technologia Low-H2O z dobrze przewodzącym i

ultraszybkim wymiennikiem, gwarantuje niskie

zużycie energii i maksymalną emisję ciepła.

· System DBE = kompaktowy grzejnik do niskich

temperatur zasilania, od 28 °c.

· 30 lat gwarancji na wymiennik ciepła.

 Certy& kowane są dąb naturalny, 
buk naturalny, klon naturalny, 
dąb bielony, buk bielony, mahoń 
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KNOCKONWOOD  STOJĄCY  DBE
KNUF. 021 LLL 15.XXX/DBE/...

 STANDBY *  COMFORT 

L  Typ  W  W  W  W  W € €

75/65 55/45 75/65 55/45 35/30  kat.  1 kat.  2

 110  15  1178  575  1678  1007  420 3375,10 3802,10

 130  15  1414  690  2164  1298  541 3843,30 4323,20

 170  15  1885  920  2885  1731  721 4581,20 5148,00

 210  15  2356  1150  3606  2164  902 5379,60 6042,20

*  Stand-by to tryb statyczny grzejnika, gdy nie pracują wentylatory. Przejście 

ze Stand-by do trybu Comfort następuje automatycznie w zależności od 

zapotrzebowania ciepła. Wydajności w trybie Boost: www.jaga.com.pl

Wydajności zgodne z 

 EN442 przy temperaturze  

pomieszczenia 20°C

WYMIARY ( w cm )

KOD ZAMÓWIENIA
kod wys. dł.  typ kolor

KNUF . 021 110 15 . XXX /DBE/...
uzupełnij kodem rodzaju drewna

 uzupełnij kodem złącz Eurocone 

Rurka metalowa   14/1 114

 Rurka metalowa   15/1 115

 Rurka metalowa   16/1 116

 Rurka RPE/ALU  16/2 316

 (inne złącza: 
patrz “Zestawy podłączeń i zawory”) 

DOSTAWA  STANDARDOWA
 Dostarczany w kartonie, który może być użyty 

jako zabezpieczenie grzejnika po instalacji .

 Standardowa dostawa:

 -  zmontowany grzejnik w jednej części z 

łatwo otwieranym panelem, umożliwiającym 

nastawę temperatury. Obudowa wykonana ze 

sklejki z wysokiej jakości okleiną. 

 - zamontowany zestaw DBE z panelem 

sterującym i zasilaczem 12 VDC.

 -  wymiennik ciepła Low-H2O typ 15

 - nóżki i boczne panele lakierowane na kolor 

szary 001 strukturalny metalik, głowica 

termostatyczna ukryta pod otwieranym 

panelem. 

 -  zawór Jaga-Comap ze złączkami Eurocone 

i głowica termostatyczna. Podłączenie 

wewnątrz nóżki. 

 - kolankowy odpowietrznik 1/8” i korek 1/2” .

RODZAJE DREWNA
 Drewniana obudowa wykończona odpornym na 

zarysowania lakierem poliuretanowym, mato-

wym − połysk 40%. Wysoka odporność UV. 

 Kategoria 1 

700  Dąb naturalny 720  Buk naturalny 

760  Klon naturalny 740  Zebrano natural *

  Kategoria 2 

701  Dąb bielony 721  Buk bielony 

710  Mahoń * 702  Dąb wenge 

780  ORZECH * *  bez certyfi katu FSC .

 Wstępnie zmontowany grzej-

nik z systemem DBE, zesta-

wem podłączeń i głowicą ter-

mostatyczną.

jaga Low-H2O EnergySavers   |   91

kat.  2


