De unieke, nieuwe generatie

AluMAXX®
High Performance Convector
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AluMAXX® HPC

AluMAXX® HPC = Uniek
De AluMAXX® High Performance
Convector is uniek door de combinatie van staal en aluminium. Dit staat
garant voor een hoge warmte-afgifte,
laag gewicht en een superieure constructie.
De vormgeving van de aluminium lamel en de vele aansluitmogelijkheden
van de collector dragen bij aan het
unieke karakter van de, gepatenteerde, AluMAXX® HPC convector.

Uitgekiende vormgeving
De lamel van de AluMAXX® HPC
convector heeft dubbel omgezette
zijkanten voor een groter verwarmend
oppervlak.
Daardoor wordt een hogere warmteafgifte bereikt. Door de lamellen strak
tegen elkaar te plaatsen, ontstaat een
gesloten zijkant met een zeer hoge
constructiestijfheid. De lamellen kunnen daardoor niet ombuigen zodat
“kammen” overbodig wordt.

De gesloten zijkant betekent minder
scherpe randen, wat prettig is bij
montage.
De lamel is op de buis gefixeerd en
de warmte overdracht geschiedt door
een extra groot flensoppervlak.

Bovenaanzicht

Zijaanzicht

De Collector
De collector biedt 6 aansluitmogelijkheden voor optimale flexibiliteit
bij montage (zie de illustraties en
maatvoeringen op pagina 5 en 6).
De standaarduitvoering is type B,
de andere uitvoeringen worden op
aanvraag, zonder meerprijs, geleverd.
In de prijzentabel op pagina 7 zijn de
AluMAXX® HPC convectoren rood
gekleurd die vanuit voorraad leverbaar
zijn (alleen aansluiting type B). De
overige modellen hebben een levertijd
van maximaal twee weken.
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Type A

1/8"

1/2"

20 mm

20 mm

Standaard

Type B

1/8"

50 mm

50 mm

15 mm

15 mm

1/2"

20 mm

Type C

1/8"

1/2"

20 mm

20 mm

Type D

1/8"

1/2"

20 mm

Type E

1/8"

50 mm
65 mm
15 mm

1/2"

20 mm

20 mm

Type F

1/8"

50 mm

50 mm

15 mm

15 mm

1/2"

20 mm
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AluMAXX® HPC

De toepassingen van de
AluMAXX® HPC convector:
Voor wand en vrijstaande
oplossingen: de strakke,
moderne Forza Series

AluMAXX® HPC convectoren
•	De AluMAXX® HPC convectoren
	kunnen probleemloos worden
aangesloten op alle soorten leidingsystemen.
•	De AluMAXX® HPC convectoren
kunnen worden toegepast tot een
watertemperatuur van 130 ˚C, maar
zijn tevens zeer geschikt voor lage
temperatuur trajecten.

•	Op AluMAXX® HPC convectoren
kwaliteitsproducten wordt een
garantiewaarborg verleend van 10
jaar.
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Voor toepassing in een put is er
de prefab, lichtgewicht Metro

