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FLEX
DEN PORTABLA VARMKONDENSERANDE AVFUKTAREN
FLEX - serien är en serie portabla kondensavfuktare
utvecklade med energisnål varmkondenseringsteknologi.
Luftavfuktarna är anpassade för att kondensera fukt i
alla sorters miljöer och fungerar lika energieffektivt i
alla temperaturer.
Med FLEX - serien sänker man på ett säkert sätt
temperaturen i olika utrymmen och det innebär
besparingar, både för dig och miljön.

⊲ FLEX är en intelligent kondensavfuktare som bygger
på den patenterade tekniken varmkondensering
⊲ FLEX är utvecklad för att kondensera fukt i alla
möjliga miljöer och fungerar lika energieffektivt vid alla temperaturer, även minusgrader.
⊲ FLEX möjliggör sänkning av temperaturen utan att riskera ökande fuktnivåer. På så sätt
kommer du att kunna minska uppvärmningen och spara kostnader, energi och miljö.
⊲ FLEX är vanligtvis konfigurerad för att nå en förinställd nivå av relativ fuktighet men kan även
ställas in för Daggpunktsstyrning eller följa Mögelindex.

TEMPGUARD
Nu finns funktionen Temp Guard för FLEX serien Smart, Cloud och Integrate. Med funktionen
Temp Guard aktiverad skapar avfuktaren ensamt ett optimalt klimat till lägsta kostnad.

SERVICEAVTAL - ett långsiktigt åtagande
Genom att teckna ett serviceavtal så säkerställer
vi att er lösning fungerar optimalt.
Våra originalreservdelar är utformade
för maskinernas bästa prestanda.
Detta ger en förlängd garantiperiod på upp till 5
år.

Vi erbjuder både standardavtal
och skräddarsydda lösningar!
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Standardavtalet omfattar
Tjänster som ingår:
a Regelbunden översyn
(i enlighet med manualen)
a Felsökning
a Avhjälpning av enklare fel
inklusive arbetsinsatsen
Material som ingår:
a Granulat
a Luftfilter
a Reservdelar
Serviceavtalet på 12 månader
a Förlängs automatiskt med 1 mån
uppsägning före nästa period
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TEKNISK SPECIFIKATION
FLEX BASIC

Färg

Svart

Arbetsområde (°C)

-20°C till +50°C

Arbetsområde relativ
luftfuktighet (RH)

10% till 100%

Anslutning

230V 1-50Hz 10A

Medeleffekt

400W

Peak-effekt

2,0kW

Kapsling

IP63

Luftflöde

400m3/h

Dimensioner BxHxL

340x650x1060 mm

Vikt

20kg

Ljud

65 dB

Filter standard

G4

Bild på FLEX med väggfäste

Installationen är enkel och smidig!
Det enda du behöver är el och avledning av kondensvattnet.
Alla avfuktare i FLEX - serien är självreglerande på relativ luftfuktighet och du har alltid full
kontroll på funktionerna i displayen.

Tillägg:

FLEX CLOUD

FLEX SMART

FLEX INTEGRATE

Färg

Svart, vit

Svart, vit

Svart, vit

Ställbart luftflöde

✓

✓

✓

Daggpunktsstyrning

✓

✓

✓

Styrning på
mögelkurva

✓

✓

✓

Flottöranslutning

✓

✓

✓

Extern styrning
med slutande relä

✓

✓

✓

Heat Support

✓

✓

✓

Temp Guard

✓

✓

✓

WiFi anslutning

−

✓

✓

Modbus

−

−

✓
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