
IL Fläktkonvektor
PRODUKTBLAD FÖR IL VATTENBUREN FLÄKTKONVEKTOR

Starkt hjärta inuti 
- utmärkt prestanda utanför

Kontakta oss på Baxi för mer information.

SUPERTYST - Användningen av flerventilfläktar kombinerat med 
ny vindriktningsteknik gör att IL Fläktkonvektor har låg ljudnivå.

ULTRATUNN - Tack vare den speciella konstruktionen är IL 
Fläktkonvektor endast 130 mm tjock. Gäller alla modeller.

TOUCHSCREEN - På modellerna B och C med glaspanelfront finns 
en touchscreen kontroll som enkelt kan släckas.

HÖG EFFEKTIVITET - Värmekapaciteten hos IL Fläktkonvektor 
fläktkonvektorer är högre än för vattenradiatorer, eftersom värmen 
överföres via en fläkt. Du kan spara upp till 30% energiförbrukning 
jämfört med vattenradiatorer.

ENKEL INSTALLATION - IL Fläktkonvektor är flexibel att installera. 
Det finns tre sätt att välja på: takmonterad (endast model A - plåt), 
golvstående eller väggmonterad.

SMART CONTROL - Du kan välja att styra enheten med 
kontrollknapparna på enheten eller med fjärrkontrollen.

FLER MODELLER FLER VAL -  Det finns 3 olika storlekar och 3 olika 
höljen. Du kan välja den som bäst uppfyller ditt värme / kylbehov. 
Förutom den klassiska med vitförzinkat hölje (A), erbjuder vi även 
enheter med svart (B)/ vit (C) glaspanel. 

Modell A

Modell B

Modell C
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Förklaring tabell:
* Vid 70 grader framledning  ** Vid 50 grader framledning  *** Vid 7 grader framledning 

Modell KON-040 KON-060 KON-080
Spänning V / Fas / Hz 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

Effekt IN W 18 22 24

*Värmekapacitet W 3 900 5 500 6 200

**Värmekapacitet W 2 300 3 300 3 800

***Kylkapacitet W 1 200 1 700 2 300

Vattenflöde m3/h 0,31 0,43 0,52

Vattentryckfall kPa 12,2 17,2 24,5

Luftflöde fläktmotor m3/h 310 430 520

Ljudnivå min/max dB(A) 27 / 44 28 / 46 29 / 47

Vattenanslutning IN/UT mm 20 20 20

Dränering mm 16 16 16

Längd mm 900 1 100 1 300

Djup mm 130 130 130

Höjd mm 670 670 670

PRISET TILL TROTS
Med vår vattenburna IL Fläkt-
konvektor får du en modern 
konvektor i snygg design som 
hjälper dig i ditt sparande av 
både pengar och miljö.

ENERGIEFFEKTIV
Värmekapaciteten hos IL 
Fläktkonvektor kan jämföras 
med vattenradiatorer. 
En fläktkonvektor ersätter 
tre radiatorer. Detta eftersom 
värmen överförs i rummen med 
hjälp av fläktar. Enheten sparar 
upp till 30% energiförbrukning 
jämfört med vattenradiatorer.

3-VÄGS MOTORSHUNT
Enheterna har inbyggd 3-vägs 
motorshunt som förbättrar 
utnyttjandet av värmen i vattnet 
och minskar energiförbrukningen 
i stor utsträckning.

FLÄKTMOTOR
De borstfria fläktmotorerna gör 
att enheterna har lägre ljudnivå 
vid högre hastighet än vanliga 
elmotorer.

FLÄKTTRUMMA
Högkvalitativ fläkttrumma ger 
enheterna stor luftvolym med 
låg ljudnivå.

VÄRMEVÄXLARE
Värmeväxlare tillverkad 
av kopparrör / aluminium 
med hydrofil beläggning ger 
konvektorn högre effektivitet och 
längre livslängd.

FILTER
Det aktiva kolfiltret inuti enheten 
samlar upp damm och renar 
luften. Det är lätt att rengöra.

 

MANÖVERPANEL
Modell B och C levereras med 
touchscreen.

PLACERING
Placera din fläktkonvektor på 
väggen eller stående på golvet 
med dom medföljande fötterna. 
Om du vill placera den i taket 
(endast model A), krävs ingen 
speciell monteringssats.

Lagervara/ 
Beställningsvara:
 
KON-040 med vit  
glasfront och modellen  
med vit plåtfront lager-
hålls. Övriga modeller  
är beställningsvara.  
 
Kontakta oss för 
leveranstider

Al
te

fu
r D

ev
el

op
m

en
t A

B 
- w

w
w

.a
lte

fu
r.c

om
 - 

U
tg

åv
a 

2 
- 2

02
0-

06

Fördelar med IL Fläktkonvektor


