
Oxygen

Zdrowe ciepło i czyste powietrze ... 
Przełomowa technologia. Poczuj ją. Doświadcz jej. Oddychaj nią. Oxygen zmieni twoje życie, 
twój dom, twoją szkołę, twoje biuro. Od tego momentu zaczniesz przebywać w zdrowym otoczeniu.
Ten grzejnik odświerza, �ltruje, grzeje i zapewnia świerze powietrze nocą. Do twojej dyspozycji:
sterowanie ręczne lub w 100% automatyczne. Powitaj Oxygen w twoim domu i doceń dobre 
samopoczucie, którego Ci dostarczy.  
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Kontrolowana wymiana powietrza w 
pomieszczeniu. 
Inteligentny systen określa kiedy i ile świeżego 
powietrza dostarczyć oraz ile zużytego wywiać.
Nie w całym budynku na raz ale elastycznie - in-
dywidualnie w każdym pomieszczeniu. Czujniki 
CO2 i/lub higrostaty nieustannie badają jakość
powietrza w pokojach. Jeśli jest ono zużyte lub
zbyt wilgotne, zostaje błyskawicznie wymieni-
one na czyste i świeże. 

Czyste jak górska łąka
Unikalne jest to, że świeże powietrze napływa
bezpośrednio z zewnątrz. Nie ma długich kana-
łów, które trudno oczyścić i z czasem stają się 
siedliskiem brudu, bakterii i zarazków. Zintegro-
wany system �ltrów i inteligentny odpływ zuży-
tego powietrza powoduje, że system Oxygen 
dopuszcza do ciebie tylko promienie słońca i
świeże powietrze. To jest tak jakbyś cały czas 
przebywał na czystej górskiej łące.  

 

Nowa, rewolucyjna technologia Jaga Oxygen,
tworzy efektywny, w pełni kontrolowany 
system zapewniający świeże i czyste powietrze 
w domu, biurze lub szkole.
System Oxygen zapewnia zdrowy mikroklimat, 
poprawia koncentrację, redukuje agresję 
w szkołach a także ma korzystny wpływ na sam 
budynek. 

 

Oxygen to połączenie grzejnika Low H2O z 
inteligentnym systemem wymiany powietrza.
Za dużo CO2 ? Zbyt wysoka wilgotność ? Zużyte
powietrze z pomieszczenia jest błyskawicznie

zapobiega przedostawaniu się kurzu, pyłu i bakterii
do środka. Zapachy, kurz i bakterie są 
neutralizowane albo eliminowane. Oxygen to nie
tylko wentylacja. Sytem może być wbudowany w 
grzejnik Low H2O. Kombinacja taka zapewnia 
komfortową temperaturę i świeże powietrze bez
przeciągów przez cały rok. Konstrukcja urządzenia
pozwala również wyeliminować hałasy z zewnątrz
Co więcej, kontrolowana wentylacja oszczędza 
energię.     

Zdrowe, świeże powietrze „na żądanie”
W dzisiejszych czasach dobra izolacja budynków
powoduje, że wentylacja pozostawia wiele do ży-
czenia.  Zbyt duża zawartość dwutlenku węgla w
słabo wentylowanych pomieszczeniach może
być powodem wielu dolegliwości., takich jak ból
głowy, agresja, znużenie, obniżona zdolność kon-
centracji. Dodatkowo szkodliwa jest wysoka wil-
gotnośc powietrza. Stanowi ona idealne środowi-
sko do rozwoju grzybów i roztoczy. Wietrzenie 
pomieszczenia nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Powietrze napływające przez otwarte okno nie za-
wsze jest czyste i niepotrzebnie duża ilość ciepła 
ucieka na zewnątrz, nie wspominając o hałasie.
Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być kontro-
lowany system wentylacji dostarczający tylko
potrzebną ilość powietrza, tłumiący hałas i osz-
czędzający energię.

 

Grzejniki Jaga Oxygen
Chłodzenie nocą
Fala upałów ? System Oxygen spowoduje, że 
twój pokój będzie chłodzony nocą. Funkcja boost
zapewni napływ dużych ilości zewnętrznego, chło-
dniejszego powietrza do pomieszczenia. Urządze-
nie właczone na noc działa jak klimatyzacja i jest
od niej znacznie mniej energochłonne.

System Jaga Oxygen`
Korzyści:
- Efektywność: perfekcyjny klimat w każdym po-

mieszczeniu i w każdej chwili
- Inteligentny system: bada jakość powietrza i 
   wymienia je kiedy jest to konieczne.

 

- Atrakcyjność: dyskretnie wbudowany w twój
   grzejnik Low H2O
- Komfort: brak przeciągów i cisza
- Zdrowie: bez trudnych do wyczyszczenia kana-
   łów - bez brudu, bakterii i zarazków

 

- Oszczędność: kontrolowany, bez niepotrzebne-
   go wietrzenia

  

- Przyjazny: łatwy w obsłudze, kontrolowany cen-
    tralnie lub każdej strefy oddzielnie

 
 
- Łatwa instalacja: bez dużych ilości przewodów,
   elementy komunikują się ze sobą za pomocą 
   istniejącej instalacji. 

 



Oxygen



1.  Oxygen Master
2.  Czujnik CO2
3.  Niezależna jednostka Oxygen 
4.  Panel sterujący
5.  Oxygen do zabudowy
6.  Jednostka wyciągowa
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Europejska Dyrektywa o Efektywności Energetycznej
(Energy Performance of Building Directive EPBD)

Dyrektywa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2006. Jej celem jest polep-
szenie gospodarki energetycznej budynków w Unii Europejskiej. W pra-
ktyce oznacza to, że wszystkie kraje członkowskie muszą dążyć do wypra-
cowania metody kalkulacji całkowitej efektywności energetycznej budo-
wanych i istniejących obiektów. Za pomocą tej metody powinno być mo-
żliwe określenie poziomu energetycznego (EPC) każdego domu, szkoły, 
biurowca czy obiektu przemysłowego.

W Holandii przeprowadzono badania, w wyniku których okazało się, że
system Oxygen redukuje współczynnik efektywności energetycznej EPC
o 0,18 dla systemu z kontrolą „na żądanie” oraz o 0,23 dla systemu z czu-
jnikami dwutlenku węgla.    
    
W praktyce oznacza to, że przy zastosowaniu systemu Oxygen jesteśmy
w stanie zaoszczędzić 18 - 23 % na rachunkach za energię w stosunku do
tradycyjnego systemu wentylacji z wyciągiem mechanicznym.
Kalkulację oparto na NEN5128.

Szkolny przypadek:
Dr. Knippenbergcollege Helmond

Dostarczanie świeżego powietrza jest tak samo ważne w obiektach uży-
teczności publicznej jak w domach. Szkolne klasy i biura są przykładami
miejsc, w których spędzamy bardzo dużo czasu. W tych pomieszczeniach
poziom dwutlenku węgla jest często bardzo wysoki - ze wszystkimi tego
konsekwencjami: kłopoty z koncentracją, bóle głowy, nudności, przemę-
czenie, agresja. W szpitalach, szkołach, biurach występuje wysokie zapo-
trzebowanie na świeże powietrze i higienę.
Nauczyciele z Dr. Knippenbergcollege w Helmond w Holandii mogli prze-
konać się o tym na własnej skórze. Po wielu skargach nowo-zbudowane 
klasy zostały uznane za nie nadające się do prowadzenia w nich zajęć w 
związku z niewystarczającą wentylacją. Sytuacja taka zmusiła władze szkoły
do rozpoczęcia poszukiwań rozwiązania problemu. Z pomocą przyszła Jaga,
która zgodziła się zainstalować w klasach prototyp systemu Oxygen. Efekty
przeszły oczekiwania. Skończyły się skargi a nauczyciele i uczniowie twier-
dzili, że mogą oddychać świeżym powietrzem pomimo prawie całodziennego 
przebywania w pomieszczeniach szkoły.  
W zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza kilka jednostek Oxygen
może być zamontowane w jednym grzejniku Low H2O. Taka możliwość daje
gwarancję czystego i świeżego powietrza w intensywnie używanych pomie-
szczeniach.     
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Oxygen bez grzejnika
System Oxygen bez funkcji grzania, działający
niezależnie od grzejnika, w obudowie grzejnika
Strada.
Kolor standardowy: biały RAL 9016 (133).
Inne kolory: kolory z palety Jaga - Strada.

Oxygen w obudowie Strada

Ø 12.5 cm

Ø 12.5 cm

27 cm

21 cm

21.3 cm

38.6 cm

31.3 cm

50 cm

35 cm

9.5 cm

10.5 cm

Oxygen_Elementy Systemu

Oxygen wbudowany w grzejnik
Jednostka odświeżająca wbudowana w grzej-
nik Jaga Low H2O. Posiada wbudowany zawór
mieszający powietrze zewnętrzne z wewnętrz-
nym. Wyposażona w funkcję zwiększania wy-
dajności grzejnika zimą oraz nocnego chłodze-
nia latem. Możliwe jest stosowanie w przestrz-

Standardowy kolor jednoski RAL 7024.   
grzejnik Low H2O Oxygen

Ø 12.5 cm

21.3 cm

38.6 cm

17.6 cm

31.3 cm

9.5 cm

10.5 cm

panel dotykowy (opcja)

1. Jednostka odświeżająca

panel dotykowy (opcja)

Dane techniczne jednostki:
- standardowo wyposażony w wysokiej klasy 

-  
 
 dostępna z modemem komunikacji bezprze
  wodowej dla odświeżania na żądanie lub w
  indywidualny system kontroli.

 
  
 
- przewód zasilający: 180 cm
- wymiary:
 - jednostka: L 38.6 x H 31.5 x D 9.5 cm
 - w obudowie Strada: L 50 x H 35 x D 10.5 cm
- wydajność powietrzna

z pięciostopniową regulacją. 
 

 
- 

do 42 W - przy maksymalnych obrotach.
 

 
 

ustawienie zaworu mieszającego
ustawienie zaworu mieszającego

Przyrost poziomu hałasu przy zastosowaniu
większej ilości jednostek.
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Liczba jednostek Oxygen

 Poziom hałasu*

* LpA:10m2

Izolacyjność akustyczna
 Dn,e,w = 54 dB (ISO 717-1:1996)
 (Filtr G2: OXWT.108)

 Przepływ powietrza  Jaga Oxygen
  dB(A)

 30 m 3/h < 15.5
 35 m 3/h < 17.0
 50 m 3/h < 26.0
 90 m 3/h < 38.5
 190 m 3/h < 55.0

aanvoer
van buitenlucht

zawór 
mieszający 

inlet exterior air powietrze 
zewnętrzne

powietrze
wewnętrzne

zmieszane 
powietrze

zawór
mieszający 

powietrze
wewnętrzne

zmieszane
powietrze



O
xy

ge
n

2. Oxygen Master 

Centralna jednostka sterująca z ekranem LCD
umożliwia kontrolowanie systemu dopływu
świeżego oraz odpływu zużytego powietrza.
Prosty sposób programowania pozwala na us-
tawienie poziomu wymiany powietrza indywi-
dualnie dla każdego pomieszczenia. System
komunikuje się poprzez istniejącą instalację
elektryczną, dzięki czemu nie są potrzebne 
dodatkowe przewody.

 

Dane techniczne
Montaż podtynkowy 
Minimalna głębokość 4 cm. Średnica 8 cm.
Wolna przestrzeń wokół jednostki min 3 cm. 
- napięcie zasilania: 230 V, 50-60 Hz
- programowanie za pomocą wyświetlacza LCD,
   ruchomego pierścienia i przycisków.
 Odświeżanie oparte jest o zaprogramowaną

   wana przez zmianę ustawień. Programowanie
   odbywa się za pomocą menu o prostej struk-
   turze, wyświetlanego na ekranie LCD.
-  zintegrowany modem do komunikacji za po-
   mocą istniejącej instalacji elektrycznej.
   

   

- kolor biały (RAL 9003)

4. Oxygen Czujnik CO2
Czujnik CO2 mierzy zawartość dwutlenku 
węgla w pomieszczeniu. Optymalna ilość
dostarczanego do pomieszczenia i odpro -
wadzanego powietrza jest zdeterminowana
tą wartością.

Dane techniczne
Montaż podtynkowy 
Minimalna głębokość 4 cm. Średnica 8 cm.
- napięcie zasilania: : 230 V, 50-60 Hz
-  zintegrowany modem do komunikacji za po-
   mocą istniejącej instalacji elektrycznej.
- kolor biały (RAL 9003)
- dioda indykacyjna
 - zielony ≤ 800 ppm.
 - zielony/pomara ńczowy 800-1150 ppm.
 - pomarańczowy/czerwony 1150-1500 ppm.
 - czerwony › 1500 ppm.

3. Oxygen Jednostka wyciągowa
Jednostka wyciągowa odprowadza zużyte
powietrze z wilgotnych pomieszczeń, takich 
jak toalety, łazienki i kuchnie.
Wersja z higrostatem mierzy poziom wilgot -
ności powietrza i automatycznie zwiększa 
ilość dostarczanego świeżego powietrza pod -
czas gotowania lub kąpieli.

Dane techniczne
- napięcie zasilania: : 230 V, 50-60 Hz
- prędkość:
 min. 300 obr./min.
 max. 3000 obr./min.
- ciśnienie akustyczne:
 13 dB(A) przy 75 m3/h, 20 Pa 
 29 dB(A) przy 120 m3/h, 80 Pa
 35 dB(A) przy 225 m3/h, 180 Pa
- pobór mocy:
 max. 31 W przy 225 m3/h, 180 Pa  

maksymalna wydajno ść powietrzna 450 m3/h. -
 -  zintegrowany modem do komunikacji za po-
   mocą istniejącej instalacji elektrycznej. 
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Oxygen_ Elementy Systemu
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Modem bezprzewodowy do komunikacji za pomocą 
istniejącej instalacji elektrycznej

Dopływ powietrza

kratka wyciągowa 

Jednostka
wyciągowa

Czujnik CO2

Oxygen Master
Grzejnik Low-H 2O 

Jednostka Oxygen

Możliwe jest zastosowanie systemu Oxygen:
wbudowanego w grzejnik Jaga Low H2O,
samodzielnego urządzenia lub kombinacji  
obu systemów. 

 

1. Oxygen - sterowany manualnie 
system odświeżania powietrza

Składa się z jednostki Oxygen ( wbudowanej w
grzejnik Jaga Low H2O lub niezależnej ) z indywi -
dualnym sterowaniem za pomocą panelu, bez 
modemu komunikacyjnego.  System odświeża
powietrze, eliminując w dużej mierze zanieczysz -
czenia i hałas z zewnątrz.  Takie rozwiązanie poz - 
wala również uniknąć strat energii związanych z
wietrzeniem pomieszczeń w tradycyjny sposób.
Izolowany akustycznie przewód dolotowy w ścia -
nie zewnętrznej doprowadza świeże powietrze 

kontrola ilości dostarczanego powietrza odbywa 
się za pomocą indywidualnego panelu. 
  
 

2. Oxygen - system odświeżania
 powietrza „na żądanie” ( epc 0,18 ) 

Składa się z jednoski Oxygen ( wbudowanej w 
grzejnik lub niezależnej ) z modemem komu-
nikacyjnym, jednostką wyciągową i Oxygen
Master. Odświeżanie powietrza jest ustawiane
dla każdego pomieszczenia według wybranego
schematu i kontrolowane przez Oxygen Master.
Perfekcyjny system „na żądanie” odprowadza 
zużyte powietrze i dostarcza świeże w kontrolo-
wanych ilościach.
Oszczędność energii na poziomie 18% w stosun-
ku do standardowej wentylacji mechanicznej.

3. Oxygen CO2 i system odświeżania
powietrza ( epc    0,23 )

System wyposażony w czujniki dwutlenku węgla
i/lub higrostaty. Odświeżanie kontrolowane jest
automatycznie, w oparciu o odczyt jakości po- 
wietrza w pomieszczeniu. Komfort zapewniony
jest w każdych warunkach i w każdej chwili.
Oszczędność energii na poziomie 23% w stosun-
ku do wentylacji z wyrzutem mechanicznym.   

 

Panel sterujący
( niezbędny )

Dopływ powietrza

Opcja:
Panel sterujący 

Oxygen_Elementy Systemu
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Kod  Opis   

OXMA.01  Centralna jednostka sterująca z modemem komunikacyjnym  
OXPC.00 Filtr zasilania (jeden na system) z modemem komunikacyjnym 

Kod Opis  

OXCS.00 Czujnik dwutlenku węgla z modemem komunikacyjnym  

W przypadku zastosowania Oxygen Master konieczna jest instalacja �ltu zasilania.
 Zapobiega on niepożądanej komunikacji z innymi sieciami w domu. 

 CO2 do systemu oświeżania „na żądanie” 

Czujnik CO2   

 Element systemu odświeżania „na żądanie” - jeden lub kilka czujników 

Maksymalnie 13 czujników (1 na pomieszczenie) na Oxygen Master. 1 czujnik na 5 jednostek Oxygen. 

 Kod Opis 

 Jednostka Oxygen do wbudowania z �ltrem G2 i panelem sterowania  110.ERXO    
Niezależna jednostka Oxygen z �ltrem G2 i panelem sterowania  331.110.SRXO    

 Built-In 

 Stand-Alone 

W przypadku stosowania sterownika Master, jednostki wyciągowej i/lub czujników CO2,
zawsze należy stosować wersję z modemem komunikacyjnym.
 

System sterowany manualnie

System odświeżania „na żądanie” 

Opcja: dodatkowy panel sterowania do wersji z modemem komunikacyjnym 

Kod  Opis 

Jednostka Oxygen do wbudowania z �ltrem G2 i modemem komunikacyjnym  MOC/100.ERXO  
Niezależna jednostka Oxygen z �ltrem G2 i modemem komunikacyjnym MOC/331.100.SRXO

 Kod Opis  

I ndywidualny panel sterowania 30035000.00842  

Jednostka Oxygen ze sterowanie manualnym

Jednostka Oxygen z modemem komunikacyjnym 

 Kod  Opis  

Jednostka wyciągowa z modemem komunikacyjnym  100.XEXO  
Jednostka wyciągowa z higrostatem i modemem komunikacyjnym  101.XEXO  

 Built-In 

 Stand-Alone 

Oxygen  Master  

Jednostka wyciągowa

  Do jednego sterownika Master można przyłączyć max. 13 jednostek Oxygen i 2 jednostki wyciągowe

Oxygen
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Akcesoria 

1.8

9.
7

12
.7

 Kod Opis  

  mc 01 ø  / 7.21 x 7.21 Kratka zewnętrzna biała  0081.0088  

0.3

9.
7

12
.4

Kod  Opis  

   mc 01 ø   / 4.21 ø Aluminiowa kratka zewnetrzna  0071.0088  

 Kratka ścienna - alumniowa

Kod   Opis  

8800.1600  Połączenie elastyczne do niewidocznej kratki  

Połączenie elastyczne 

5.
5

21

Niewidoczna kratka zewnętrzna 

 Kod  Opis  

Niewidoczna kratka w formie cegły - 5,5 x 21 cm 0051.0088

Metalowa kratka w kolorze brązowym. Inne kolory i wymiary na specjalne zamówienie. 

 Przewód dolotowy z tłumieniem hałasu 

Kod Opis  

 0 cm4 L x 01 øPrzewód dolotowy tłumiący hałas, tworzywo,  0041.0088

Wysoki współczynnik tłumienia hałasu dzięki opatentowanej konstrukcji.
Minimalna średnica otworu w ścianie 10,2 cm
 

Kratka ścienna biała

0.9
9.

7
16

Kratka dolotowa do jednostki wyciągowej - metalowa 

 0109 LAR Kolor biały 
Płynna regulacja przepływu powietrza. 

Kod Opis

8800.1900  Kratka dolotowa jednostki wyciągowej ø 15 / for tube ø 10.5 cm   

1.8

9.
7

15

Kratka dolotowa do jednostki wyciągowej 

Regulowana dla 5 ilości przepływu powietrza. 

Kod Opis  

  mc 5.01 ø  przyłącze / 51 ø Kratka dolotowa jednostki wyciągowej  0012.0088  
 mc 5.21 ø  przyłącze / 51 øKratka dolotowa jednostki wyciągowej  5212.0088

Oxygen

Kratka w kolorze RAL na specjalne zamówienie.
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 Filtry 

1.0 < 2.0 < 5.0 < 1 < 3 < 5 < 01 <   wielkość
zanieczyszczeń  

 (µm)

 G2  50-70 15-35 5-15 0-5
 F6  99 95-99 85-95 50-65 20-40 10-25 0-15

 Wydajność �ltra (% eliminowanych zanieczyszczeń) 

 Kod 

8800.1120   

Filtr G2 

System Jaga Oxygen wyposażony jest standardowo w �ltr G2
Filtr ten zalecany jest przy standardowym zanieszczeniu powietrza.
Filtr G2 zatrzymuje 50-70% zanieczyszczeń większych niż 10 µm,
łącznie z pyłkami, zarodnikami, włosami, piaskiem i włóknami.
 

 Kod 

8800.1260    

Filtr F6 

Filtr F6 stosuje się w warunkach szczególnie dużego zanieczyszczenia
powietrza. Filtr ten eliminuje 99% zanieczyszczeń większych niż
10 µm i 95-99% większych niż 5 µm, z pyłkami, zarodnikami, włosami, 
piaskiem, włóknami oraz pyłem cementowym i wydalinami roztoczy
kurzu domowego. 

 

 Pył cementowy   Włókna   Piasek   Włosy  Zarodniki   Pyłki    Drobny 
kurz  Kurz   

  (PM 10) (PM 2.5)

 G2 ••                                        •                   •                      ••                   ••                      •                          •
 F6 ••                    ••                 ••                  ••                     ••                   ••                      ••                        ••

Porównanie �ltrów 

•  dobry 
bardzo dobry  ••

Oxygen



1. Strada
2. Tempo
3. Knockonwood
4. Linea Plus
5. Maxi FF
6. Maxi WF
7. Maxi FT
8. Maxi WT
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- jednostki Oxygen wymagają przestrzeni pod obudową 
grzejnika o minimalnych wymiarach:

 H 31.5 x L 40 x D 9.5 cm.
- każdy grzejnik Low H2O jest kompatybilny z systemem,

z wykluczeniem typu 06
- minimalna wysokośc i długość grzejnika: patrz tabela
- stosowanie kilku jednostek Oxygen w obudowie jednego 

grzejnika nie jest potrzebne w przypadku zwykłego domu,
natomiast może być konieczne w przypadku takich objektów
jak szkoły, biura i budynki przemysłowe.

-
 
niezależna jednostka Oxygen może być stosowana również 
w przestrzeniach su�towych, ściennych itp.

 
 

Opcje instalacji jednostki Oxygen w obudowie grzejników Low H2O

Minimalne wymiary grzejnika

* Odstęp między konsolami musi wynosić minimum 45 cm.

 Model H min. H min.        L min.
     1 jednost.   2 jednost.  4 jednost. 6 jednost.

    

 Strada  50 65 60  110   200   280
 Knockonwood 55 80 80 * 120  * 220  * - - -
 Linea Plus  50 65 60  110   200   280
 Tempo 50 60 60  110   200   300
 Maxi ścienny WT/WF 59 74 83 * 143  * - - -  - - -
 Maxi FT/FF  74 74 83 * 143  * - - -  - - -

z wymiennikiem
standardowym

z wymiennikiem 
typu Twin

H min

L min

H min

L min

min. 45 cm (1 jednost,) min. 45 cm (1 Unit)

Z wymiennikiem standardowym Z wymiennikiem typu Twin

H min

L min

H min

L min

min. 45 cm (1 Unit) min. 45 cm (1 jednost.)
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Jaga Oxygen
Wentylacja mechaniczna:

Kontrolowany „na żądanie” system z recyr-
kulacją i manualnym sterowaniem dla 
każdego grzejnika - jeśli wymagane.
Centralny mechaniczny nadmuch i wyrzut 
powietrza jest balansowany dla każdego 
urządzenia oddzielnie.
Komunikacja odbywa się przez istniejące
przewody zasilające. 
 
Jednostka Oxygen wbudowana w grzejnik
Jaga Low H2O:

Knockonwood
- Typ 10/15/20:
 minimalna wysokość 55 cm.
 minimalna długość 80 cm.
 Typ 11/16/21:
 minimalna wysokość 80 cm.    
 minimalna długość 80 cm.
Strada/Linea Plus/Tempo
- Typ 10/15/20:
 minimalna wysokość 50 cm.
 minimalna długość 60 cm.
- Typ 11/16/21:
 minimalna wysokość 60/65 cm.
 minimalna długość 60 cm.
Maxi WF/WT:
- Typ 10/15/20:
 minimalna wysokość 59 cm.
 minimalna długość 83 cm.
 Typ 11/16/21:
 minimalna wysokość 74 cm.    
 minimalna długość 83 cm.
Maxi FF/FT:
- Typ 10/15/20:
 minimalna wysokość 74 cm.    
 minimalna długość 83 cm.
- Typ 11/16/21:
 minimalna wysokość 74 cm.    
 minimalna długość 83 cm.

Na system wentylacji składa się:
- jednostka nadmuchowa Oxygen
 (porada: 1 jednostka na 58m2
 powierzchni pomieszczenia)
- jednostka wyciągowa (centralna
 z komunikacją za pomoca zasilania)
- Oxygen Master
- Izolator zasilania
- karatka dolotowa i wyciągowa
 w zależności od funkcji

Oxygen 
(mechaniczna dystrybucja powietrza)

Konstrukcja: stalowa blacha emaliowana o
grubości 1,25 mm w kolorze szarym.
Filtr G2 w standardzie.
Przewód zasilający 1,8 m.
Wymiary jednostki: wys. x szer. x głębokość
313 x 386 x 95 mm.
Wymiary jednostki z obudową: wys. x szer. x 
głębokość: 35 x 50 x 10,5 cm
Wentylator osiowy z łożyskiem kulowym.
Pomiar prędkości przez czujnik przepływu.
Przepływ:  0-190m3/h z 5-stopniową
regulacją.
Poziom hałasu: Li;Ak 30 dB(A) at 60 m3/h
na jednostkę Oxygen.
Tłumienie hałasu: D,n,e,w 54 d(B)A.
Opcjonalny czujnik przy grzejniku.
Pobór mocy: maksymalnie 13 W przy prze-
pływie 60m3/h do 42 W przy maksymalnym 
przepływie.
Zasilanie: 230V 50/60Hz .     

.

Jednostka wyciągowa
(wyrzutnia mechaniczna)

Konstrukcja: tworzywo, z kolektorem 
ssącym i wyrzutowym.
Przyłącze ssące i wyrzutowe Ø 125mm.
Przewód zasilający: 1,8 metra.
Wentylator kątowy zasilany bezpośrednio.
Czujnik przepływu powietrza.
Opcjonalny czujnik wilgotności.
Przepływ powietrza:
0-450 m3/h lub 300 m3/h przy  300 Pa
Ciśnienie akustyczne:
13 dB(A) with 75 m3/h, 20 Pa
29 dB(A) with 120 m3/h, 80 Pa
35 dB(A) with 225 m3/h, 180 Pa
Sterowanie przez centralny system
operacyjny.
Pobór mocy: maksymalnie 31 W przy
przepływie 225 m3/h, 120 Pa .
Maksymalna wydajność jednostki wyciąg-
owej: 450 m3/h .
Zasilanie: 230V 50/60Hz .

  

Oxygen Master
(sterowanie)

Konstrukcja: tworzywo, kolor biały z 
pierścieniem obrotowym i wyświetlaczem.
Modem z komunikacją za pomocą przwo-
dów zasilających. 
Sterowanie programem, opcjonalnie za
pomocą czujnika CO2.
Montaż podtynkowy - głębokość 4 cm
Zawsze wymaga instalacji �ltru zasilania.
Możliwość podłączenia 13 jednostek Oxygen
(maksymalnie 5 na pomieszczenie) i dwóch
jednostek wyciągowych.
Zasilanie: 230V 50/60Hz . 

 

 

CO2 Sensor
(pomiar jakości powietrza w stre�e)

Jakość powietrza może być mierzona w
kilkunastu miejscach za pomocą dyskret-
nego czujnika CO2.
Czujniki te mogą być zamontowane przy
istniejących źródłach zasilania.
Dzięki modemowi komunikacyjnemu mie-
rzone wartości będą przekazywane do ste-
rownika Oxygen Master za pomocą istnie-
jących przwodów.
Do jednego sterownika Oxygen Master
można przyłączyć 13 czujników CO2.
Konstrukcja: tworzywo, kolor biały (RAL
9003).
Wymiary: średnica 100 mm, głebokość 
21 mm .
Zasilanie: 230 Volt, 50-60 Hz . 

Izolator zasilania
Konstrukcja: do wbudowania w skrzynce.
Zasilanie: 230V 50/60Hz .
Częstotliwość �ltra: 133 kHz +/- 5% .

Opis Produktu - Grzejniki Oxygen  




