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FLEX  
DEN PORTABLA LUFTAVFUKTAREN

FLEX - serien är kondenserande, portabla och 
energieffektiva luftavfuktare som är mycket 
enkla att installera. Dom är lika effektiva vid alla 
temperaturer – även vid minusgrader.

Luftavfuktarna är konstruerade för att tåla tuffa 
miljöer och att kunna ges underhåll på ett enkelt 
sätt under många år.

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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⊲ FLEX använder inga kylmedel

⊲ FLEX är enkla att installera då den inte ställer krav på onödig dragning av
ventilationsrör

⊲ FLEX har inbyggd intelligens för styrning samt möjlighet till uppkoppling för
övervakning via externa styrsystem

⊲ FLEX är lika effektiv även vid låga nivåer på relativ fuktnivå (RF)

⊲ FLEX är lika energieffektivt vid låga temperaturer vilket möjliggör sänkning av
temperaturen och samtidigt hantera risken för förhöjd fuktnivå. På så sätt kommer
du att kunna minska uppvärmningen och spara kostnader, energi och miljö.

KONDENS PÅ KALLA YTOR
Med Daggpunktstyrning så styrs FLEX med en extern sensor så att kondens inte
uppstår på kalla ytor. Det ger en optimal och relevant avfuktning. 

TEMPGUARD
Temp Guard innebär att avfuktaren vid en viss inställd temperatur även fungerar som
ett värmeelement. Det gör att din FLEX kan fungera som ett extra element för
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TEKNISK SPECIFIKATION

Färg

Arbetsområde (°C)

Arbetsområde relativ 

luftfuktighet (RH)

Anslutning

Medeleffekt

Kapsling

Luftflöde

Säkring

Dimensioner BxHxL

Vikt

Ljud

Filter standard

Svart

-20°C till +50°C

10% till 100%

230V 1-50Hz 10A

<400W

IP63

400m3/h

10 A

340x650x1060 mm

20kg

65 dB

G4

Färg

Ställbart luftflöde

Daggpunktsstyrning

Styrning på 

mögelkurva

Flottöranslutning

Extern styrning 

med slutande relä

Heat Support

Temp Guard

WiFi anslutning

Modbus

Svart, vit

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

−

−

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 kon-
troll på funktionerna i displayen.

Tillägg:

Bild på FLEX med väggfäste

Svart, vit

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

−

Svart, vit

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

FLEX BASIC

FLEX SMART FLEX CLOUD FLEX INTEGRATE


