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Golvkonvektor med fläkt 

Konvektorn installeras nersänkt i golvet framför stora glaspartier eller skjutdörrar, 
gärna i kombination med golvvärme, för att förhindra kallras. Finns i längderna 750-

3500 mm. 

Konvektorn är uppbyggd av kopparrör och aluminiumflänsar som är nersänkta i ett 
lackerat ståltråg. Över detta placerar man en plattform i trä eller aluminium med 
urskärningar där värmen kan passera igenom. Dessa plattformar finns i ett flertal 
träslag, ytbehandlingar och färger. 

Den tystgående fläkten ökar konvektorns effektivitet vid framför allt lågtemperaturssy-
stem såsom värmepumpar. 

Tillverkningen sker i EU och vi lämnar upp till 5 års garanti mot läckage. 
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Golvkonvektor med fläkt 

Teknisk Data   Djup 100mm 

Bredd plattform mm 300 

Bredd tråg mm 250 

Längder , 250mm moduler mm 750-3500 

Anslutningar tum 3/4 

Ljudnivå dB 27-31 

Strömförbrukning 1-fas 230V watt 21-63 

Max arbetstemperatur °C 110 

Max arbetstryck bar 15 

Reglerpaket Golvkonvektor fläkt nr 1: 

Innehåller 1st rak termostatventil, 1st rak avstängningsventil, 1st termoställdon, och 1st manuell rumster-
mostat. Detta reglerpaket stänger av fläkt och vattentillförsel när önskad temperatur har uppnåtts. Regle-
rar inte fläkthastigheten.  

Reglerpaket Golvkonvektor fläkt nr 2: 

Innehåller 1st rak termostatventil, 1st rak avstängningsventil, 1st termoställdon, 1st inbyggd kontrollbox  
och 1st digital rumstermostat FC600. Detta reglerpaket reglerar även fläkthastigheten automatiskt samt 
stänger vattentillförsel när önskad temperatur uppnåtts. Termostaten kan programmeras för olika tempe-
raturer för olika veckodagar.  

Reglerpaket Golvkonvektor fläkt nr 3: 

Innehåller 1st rak termostatventil, 1st rak avstängningsventil, 1st termoställdon, 1st inbyggd kontrollbox. 
Detta paket köps för varje extra golvkonvektor man kopplar ihop i samma rum till samma termostat. 

Plattformsinlägg 

Det finns ett flertal olika plattformsinlägg att välja på. Trä inläggen har 11mm mellan spjälorna och alumi-
nium inläggen har 10mm. Välj mellan träslagen Ek, Bok eller Ask, samt aluminium i valfri RAL färg, eller 
anodiserad aluminium i silver, inox, svart eller champagne. Det finns även ett  inlägg som kan användas 
som lock när radiatorn är avstängd. Detta inlägg kan fyllas med samma material som kringliggande golv.  

Effekt 55/45/20 Fläkt på - watt 
750mm 1000mm 1250mm 1500mm 1750mm 2000mm 2250mm 2500mm 2750mm 3000mm 

560 835 1110 1390 1670 1950 2230 2510 2790 2910 


