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STARKT HJÄRTA INUTI
UTMÄRKT PRESTANDA UTANFÖR
VATTENBUREN FLÄKTKONVEKTOR KON
• SUPERTYST

Användningen av flerventilfläktar kombinerat med ny vindriktningsteknik gör att Invest Living KON
har låg ljudnivå.

Modell VP

• ULTRATUNN

Tack vare den speciella konstruktionen är Invest Living KON endast 130 mm tjock.
Gäller alla modeller.

• TOUCHSCREEN

På modellerna VS och VV med glaspanelfront finns en touchscreen kontroll som enkelt kan släckas.

• HÖG EFFEKTIVITET

Värmekapaciteten hos Invest Living KON fläktkonvektorer är högre än för vanliga element, eftersom värmen överföres via en fläkt. Du kan spara upp till 30% energiförbrukning jämfört med vanliga
element.

Modell VV

• ENKEL INSTALLATION

Invest Living KON är flexibel att installera.
Det finns tre sätt att välja på: takmonterad (endast model VP - plåt), golvstående eller väggmonterad.

• SMART CONTROL

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

Modell VS
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PRISET TILL TROTS

Med vår vattenburna fläktkonvektor KON får du
en modern konvektor i snygg design som hjälper
dig i ditt sparande av både pengar och miljö.

3-VÄGS  
MOTORSHUNT

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

FILTER

Det aktiva kolfilternätet inuti enheten samlar upp
damm och renar luften. Enkelt att rengöra.

MANÖVERPANEL

Modell VP till vänster och Modell VS-VV till
höger (touchscreen). Fjärrkontroll ingår.

FLÄKTMOTOR

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

PLACERING
FLÄKTTRUMMA

ENERGIEFFEKTIV

Värmekapaciteten hos Invest Living KON
fläktkonvektorer kan jämföras med vanliga
element. 1 fläktkonvektor ersätter 3 element.
Detta eftersom värmen överföres i rummen med
hjälp av fläktar. Enheten sparar upp till 30%
energiförbrukning jämfört med vanliga element.

Högkvalitativ flläkttrumma ger enheterna stor
luftvolym med låg ljudnivå.

Vattenbatteri

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

Model

KON-040VP , VS, VV

Spänning

V / Ph / Hz

220-240 / 1 / 50

Ström IN

W

20

W

3950

BTU/h

13 430

W

2500

BTU/h

8500

W

1900

BTU/h
m3/h

6460

Vattentryckfall

kPa

13.3

Luftflöde fläktmotor

m3/h

320

Ljudnivå min/max

dB

27 / 44

Koppling Vatten

mm

20

Drännering

mm

16

Längd

mm

900

Djup

mm

130

Höjd

mm

670

*Värmekapacitet
**Värmekapacitet
***Kylkapacitet
Vattenflöde

0.43

*Uppvärmning: Omgivningstemperatur (DB / WB): 20oC / -, Vattentemperatur. (In / ut): 70oC / 60oC.
**Uppvärmning: Omgivningstemperatur (DB / WB): 20oC / -, Vattentemperatur. (In / ut): 50oC / 45oC.
***Kylning: Omgivningstemperatur (DB / WB): 27oC / 19oC, Vattentemperatur. (In / ut): 7oC / 12oC.

Invest Living Scandinavia AB
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Gyllings väg 9 - 572 36 Oskarshamn
Tele. 0491 - 40 30 00
E-mail. info@investliving.se - www.investliving.se

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

