
Tillbehör för  
behovsstyrd ventilation
Nordicserien



Behovsstyrd ventilation
rätt luftmängd i rätt tid
Du kan enkelt anpassa ventilationen efter behov i din bostad, med t.ex. funktioner för 
att ta bort fukt, vädring, braskaminsläge etc. Givare för övervakning av CO2, fukt eller 
rörelse ger signaler till ventilationsaggregaten, som reglerar ventilationen efter behov. 
Alla tillbehören kan även styras från appen Flexit GO eller styrpanelen NordicPanel.  
Läs mer om alla tillbehör på flexit.se



Ventilationsaggregaten i Nordicserien 
är utvecklade för att vara energieffektiva 
i nordiskt klimat. Passar bra i lägenheter, 
småhus, villor samt små kommersiella 
fastigheter och bidrar till ett mycket bra 
och kontrollerat inomhusklimat.

Flexit GO är appen som ger dig 
möjlighet att styra produktserierna 
Flexit Nordic och EcoNordic.  
Du har möjlighet att styra och 
kontrollera din produkt både lokalt 
och på distans. Förutsättningen är 
att din produkt är ansluten till ett 
nätverk med internetaccess. 

Accesspunkt för uppkoppling av 
ventilationsaggregat i Nordicserien 
och användning av FlexitGO.

Nätverksadapter Powerline TBH 
upprättar en Ethernetanslutning 
genom den befintliga elektriska 
installtionen i hemmet. 
Det gör att enheter kan dela  
data utan besväret med att köra 
dedikerade nätverkskablar.

Art. 116733

Art. 118587

https://www.flexit.no/sv/produkter/ventilationsaggregat_for_bostader/
https://www.flexit.no/sv/produkter/ventilationsaggregat_for_bostader/automatik/flexit_go/
https://www.flexit.no/sv/produkter/ventilationsaggregat_for_bostader/tillbehor/accesspunkt/aksesspunkt_for_flexitgo/
https://www.flexit.no/sv/produkter/ventilationsaggregat_for_bostader/tillbehor/accesspunkt/natverksadapter_powerline_tbh/
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Tempererad, ren och frisk luft
i alla rum året runt
Balanserad ventilation, FTX, säkrar ett bra inomhusklimat i alla rum, året runt. Temepererad och filtrerad luft tillförs 
bostaden och den förbrukade inneluften avlägsnas. Luften inne blir ren, frisk, och ger god komfort.  
Man spar energi, då upp till 85% av värmen i ventilationsluften återvinns.  
Med Flexits tillbehör för ventilationsaggregat kan ventilationen i bostaden anpassas efter behov.

CI75 är en trådlös mottagare  
för sammankoppling av  
Flexits trådlösa tillbehör till  
ventilationsaggregatet. 

CI 76 är en trådlös koldioxidgivare 
som placeras i sov- eller vardags-
rum. Enheten kommunicerar  
information om CO2-nivå, 
hastighetsval och systemstatus 
till ventilationsaggregatet.

CI77 är en trådlös fuktgivare som 
placeras i bad- och våtrum.  
Enheten kommunicerar  
information om fuktighetsnivån, 
hastighetsval och systemstatus 
till ventilationsaggregatet.

Art. 116061

Art. 116062

NordicPanel är en lokal styr- 
panel som placeras på lämplig 
pats i bostaden för övervakning 
av ventilationssytemet. Ansluts till 
produkten med den medföljande 
kabeln. Denna kabel är 12 m.

24 meters kabel som tillbehör 
finns en 24 meter lång kabel 
för anslutning av kontrollpanel 
NordicPanel. Art. 120183

Art. 119772

Art. 116098

CI80 monteras i kanalsystemet 
och är en tryckgivare som gör 
att ventilationsaggregatet  
regleras beroende på  
anläggningens kanaltryck.  
(konstant tryckreglering).Art. 116793

https://www.flexit.no/sv/produkter/ventilationsaggregat_kommersiella_fastigheter/tillbehor_aggregat/adapter_ci75_tradlos/adapter_ci75_tradlos/
https://www.flexit.no/sv/produkter/ventilationsaggregat_kommersiella_fastigheter/tillbehor_aggregat/co2-givare_ci76_tradlos/co2-givare_ci76_tradlos/
https://www.flexit.no/sv/produkter/ventilationsaggregat_kommersiella_fastigheter/tillbehor_aggregat/fuktgivare_ci77_tradlos/fuktgivare_ci77_tradlos/
https://www.flexit.no/sv/produkter/ventilationsaggregat_for_bostader/automatik/styrpanel_nordicpanel/
https://www.flexit.no/sv/produkter/relaterad/kabel_4-pol_nordicpanel_24m/
https://www.flexit.no/sv/produkter/ventilationsaggregat_kommersiella_fastigheter/tillbehor_aggregat/tryckgivare_2x1250_pa/tryckgivare_ci80/
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CI78 är en trådlös manöverpanel 
som placeras på lättåtkomlig 
plats i bostaden. Enheten låter 
användaren växla mellan olika 
driftlägen på manöverpanelen.
(Away/Home/Timer/Fireplace)

Rörelsevakt SP 450 ger en 
signal till ventilationsaggregatet 
om att öka ventilationen till 
önskad inställning när rörelse 
detekteras.
SP 450 har en detektion vid 360°. 

CI79 är en trådlös tryckgivare 
som monteras dolt i köket.  
När en spiskåpa används startas 
ett annat ventilationsläge på  
aggregatet för att luftmängds-
kompensera.

Tryckvakt till spiskåpa
monteras dold i köket. 
Med samma funktion som CI79, 
dock trådbunden. 

Art. 116063

Art. 09390

Art. 116102

Art. 111410

Art. 09861

Rökdetektor SP445 monteras 
i kanalsystemet. Kommunicerar 
information om eventuell  
rökutveckling i ventilations- 
systemet till ventilations- 
aggregatet, som sätts i önskat 
skyddsläge.

Art. 09861

Sändare CI81 monteras dold 
i köket. Består av en trådlös 
sändare och med hjälp av den 
kan ventilationsaggregatet  
styras trådlöst från köksfläkten.

Art. 118241

https://www.flexit.no/sv/produkter/ventilationsaggregat_kommersiella_fastigheter/tillbehor_aggregat/styrpanel_ci78_tradlos/styrpanel_ci78_tradlos/
https://www.flexit.no/sv/produkter/ventilationsaggregat_kommersiella_fastigheter/tillbehor_aggregat/rorelsesvakt_sp450/rorelsesvakt_sp450/
https://www.flexit.no/sv/produkter/ventilationsaggregat_kommersiella_fastigheter/tillbehor_aggregat/tryckgivare_ci79_tradlos/tryckgivare_ci79_tradlos/
https://www.flexit.no/sv/produkter/ventilationsaggregat_for_bostader/tillbehor/sensor/tryckvakt_till_spiskapa/
https://www.flexit.no/sv/produkter/ventilationsaggregat_kommersiella_fastigheter/tillbehor_aggregat/rokdetektor/rokdetektor_sp445/
https://www.flexit.no/sv/produkter/ventilationsaggregat_for_bostader/tillbehor/sandare/sandare_ci81_tradlos/
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Ett komplett ventilationssystem

Låt centraldammsugaren 
och ventilationssystemet 
samarbeta för ett optimalt 
inomhusklimat.
Flexits centraldammsugare 
gör städningen enkel och 
effektiv. Dessutom tas det 
skadliga mikrodammet bort, 
som kan vara farligt att andas 
in. Allt går till en centralt 
placerad dammsugare som 
töms några gånger per år.
Beroende på placering 
kan du få nästan bullerfri 
dammsugning.
Enkelt montage i nya och 
befintliga bostäder.

Bra luft i köket är viktigt för hela 
bostadens luftkvalitet. För bästa 
resultat ska därför ventilationen i 
köket ses som en del i den totala 
ventilationslösningen.  
Matos ska helst inte spridas till 
andra rum. 
Flexit levererar kvalitetskåpor till 
olika kökslösningar. Gemensamt 
för samtliga är hög kapacitet och 
driftsäkerhet.  

Läs mer om 
Flexits produkter 

på
www.flexit.se

https://www.flexit.no/sv/produkter/centraldammsugare/
https://www.flexit.no/sv/produkter/spiskapa/
https://www.flexit.no/sv/
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Smart och energieffektiv 
ventilation för ett 
bättre inomhusklimat



Telefon 010-209 86 00 
info@flexit.se

Kontaktinformation

Flexit levererar lösningar för ett bättre inomhusklimat. Flexit är marknadsledande inom bostadsventilation och har 
levererat ventilationslösningar till bostäder i mer än 40 år. Våra lösningar är speciellt utvecklade för att förbättra 
inomhusklimatet i bostäder, i ett krävande nordiskt klimat. Detta ger trygghet för dig!

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till att göra ändringar. Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck som kan uppstå.
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Följ oss på

Alla våra bostadsaggregat i Nordicserien samt UNI 4 och K2.1 är Euroventcertifie-
rade. Detta betyder att alla tekniska data som vi anger för dessa aggregat är testade 
och godkända av Eurovent. Certifikatet ger dig som kund en extra trygghet att data 
som anges stämmer överens med verkligheten och att aggregaten presterar när det 
behövs som bäst – i ett kallt nordiskt klimat.

Bygg hållbart
Bostadsaggregaten i Nordicserien samt UNI 4 och K2.1 är listade i 
husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.
Ventilationsaggregaten bidrar till en bostad där människor  
får ett bättre inomhusklimat, och där påverkan på miljön blir så  
liten som möjligt.

RAHU 19.12.007

Du kan lita på vår data

Svensktillverkat
Flexit jobbar kontinuerligt med produktutveckling för att göra  
produkterna ännu mer energibesparande, utan att det sker  
på bekostnad av ett bra inomhusklimat.  
Vår filosofi är att den energi du sparar och därmed inte  
använder, är den mest miljövänliga energin.  
Alla aggregat tillverkas i Värmländska Töcksfors, och finns alltid på lager.

För Flexit bostadsaggregat gäller 5 års garanti. Garantin gäller för fel som uppkommer under garanti-
tiden på produkten och dess ingående komponenter. Garantin gäller för bristfälligheter i konstruktion, 
material eller tillverkning. Garantin gäller även arbetskostnad som uppkommer i samband med 
avhjälpande av felet. Originalfilter måste användas för att den förlängda 5-års garantin på aggregaten 
ska gälla. För fullständiga garantivillkor, se www.flexit.se 

Garanti/Reklamationsrätt

Flexit deltar i ECP-programmet för RAHU.
Kontrollera certifikatets aktuella giltighet:

www.eurovent-certification.com
Produkten bedömd i

SundaHus Miljödata

Produkten är listad i 
husproduktportalen 
och kan användas i
Svanenmärkt byggande


