
 

Heatwave 
 
Materiaal 
Heatwave is een modulair gegoten radiator van polybeton, samengesteld uit mineralen en synthetische 
materialen. Heatwave wordt, afhankelijk van het model, geleverd in 2, 3  of 4 modules die gemakkelijk aan 
elkaar kunnen gekoppeld worden. Binnen de Heatwave vloeit het water door een flexibele roestvast stalen 
buis (AISI 304). De Heatwave is beschikbaar in vier modellen en twee kleuren. De oppervlakte van de 
Heatwave is glad, mat en naadloos. 
 
Levering omvat: 
- volgens model: 1, 2, 3 of 4 modules 
- roestvast stalen muurbevestigingen  
- vernikkeld manueel bediend ventiel met handwiel 
- installatiesjabloon 
- dubbele inbouwdoos voor wandaansluiting ¾” euroconus 
 
Testdruk: 8 bar 
Werkdruk: 6 bar 
 
Kleuren: steen grijs 628 / mat zwart 623 
 RAL kleur … (op aanvraag) 
 
Gewicht 
Small: 12 kg (1 module) 
Medium: 24 kg (2 modules) 
Large: 48 kg (3 modules) 
Extra-large: 72 kg (4 modules) 
 
Aansluiting 
Aansluiting naar de wand met de meegeleverde dubbele inbouwdoos voor aansluiting 3/4” euroconus 
buitendraad naar de wand (inclusief verlengstukken), of aansluiting op het handbediend ventiel en bocht: 2x 
M24 19/” buitendraad. 
Het is mogelijk om de Heatwave over een bereik van 360° te monteren. 
 
Ontluchting 
Binnen de Heatwave loopt er een roestvrij stalen flexibele buis die de contouren van de Heatwave volgt. Als 
resultaat van deze constructie is er geen ophoping van lucht mogelijk. Ontluchting is echter noodzakelijk 
overal in de centrale verwarmingsinstallatie waar ophoping kan voorkomen (bv. op leidingwerk, ketel of 
collectoren zonder automatische ontluchter).  
 
Fabrikant: Jaga 
Model: Heatwave Small / Heatwave Medium / Heatwave Large / Heatwave Extra-Large 
 
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 Heatwave radiatoren volgens EN 442. 



 

- ze worden tegen de wand bevestigd met de bijhorende roestvast stalen muurbevestigingen. 
- de hier toe te passen speciaal ontworpen manueel bediende ventielen van de Heatwave  zijn geschikt 

voor aansluiting op kunststof leidingen / VPE-aluminium leidingen / dunwandig metalen leidingen / stalen 
leidingen.  

 


