
lokalt nettverk

Smart styring med Flexit GO 
EcoNordic och Nordicserien styrs enkelt med en app via smarttelefon eller 
surfplatta, och det är inte nödvändigt med extra tillbehör för att styra aggregaten.

Flexit GO - Automatik med tillbehör
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Enkel uppkoppling

Uppkoppling av aggregatet görs enkelt direkt från mobilen, utan några extra tillbehör.  
Detta förutsätter internettillgång vid uppkoppling. 

Egen accesspunkt kan användas för trådlös kommunikation mellan bostadens router och ventilationsaggregatet.
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Adapter – CI75 
Adaptern ansluter trådlösa tillbehör till ventilationsaggregatet.

CO2-givare - CI76
CI76 kommunicerar information om CO2-nivå och ändrar hastigheten steglöst efter behov.
Via LED-indikatorerna och tryckknappen kan du läsa av och ange önskat fläktläge för 
ventilationsaggregatet.

Styrpanel - CI78
Med styrpanel CI78 kan man:
• Enkelt aktivera hemma- eller bortaläge
• Öka luftmängden till hög
• Aktivera extra tilluft vid antändnig i eldstad

Fuktgivare - CI77 
CI77 är en trådlös fuktgivare. Den ger information om fukthalten och ändrar fläkthastigheten 
steglöst efter behov. Via LED-indikatorerna och tryckknappen kan du läsa av och ange 
önskat fläktläge för ventilationsaggregatet. 

Tryckgivare - CI79
CI79 är en tryckgivare som ger ventilationsaggregatet signal om att öka tilluften när köksfläkten 
används.

Adapter
Art.nr. 116098

CO2-givare
Art. nr. 116061

Styrpanel CI78
Art. nr. 116063

Tryckgivare CI79
Art. nr. 116102

Styrpanel CI70
Art. nr. 116402

Flexit GO möjliggör tillsyn och service via fjärrstyrning från Flexit eller annan servicepersonal.

Fuktgivare CI77
Art. nr. 116062

Styrpanel CI70
CI70 är en manöverpanel som kan anslutas med en 2-ledarkabel till produkten.
CI70 har följande funktioner: Inreglering, temperaturjustering, hastighetsval, 
tidsstyrd forcering, hemma-/bortaval, larmkodsvisning, återställning av larm. 

För mer information - se www.flexit.se

Service på distans

Trådlösa tillbehör för behovsstyrd ventilation

Kablelanslutna tillbehör
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