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I denna produktinformation finner du den samlade tekniska 
informationen om angivet tillbehörssortiment.

Användning
Fläktelementet är med sina smarta funktioner 
och rena konstruktion ett perfekt val för snabb 
och kostnadseffektiv uppvärmning. 
Med en fläktkonvektor blir 
energiförbrukningen lägre än med en 
konvektor utan fläkt, eftersom luftflödet 
utjämnar temperaturskillnaden mellan
golv och tak. 

Föreskrifter
Kontakta din Santex återförsäljare om du är 
osäker på något.

Kontrollera leveransen noggrant för att säker-
ställa att inga ingående detaljer eller kompon-
enter saknas eller är skadade. Om skador upp-
täcks, kontakta din Santex återförsäljare.

Om produkten modifieras utan Santex ut-
tryckliga medgivande är tillverkaransvaret 
utan all kraft och verkan. Endast Santex god-
kända reservdelar får användas. 

Produkten är konstruerad för en permanent 
installation. Installationen måste utföras 
fackmannamässigt.



Display
Fläktkonvektor PF Smart är försedd med en digital display på vilken alla inställningar görs. 
Temperaturen ändras enkelt med några knapptryckningar på + eller - om en annan temperatur än 
den förinställda på +21°C önskas. 

Möjlighet finns att välja mellan tre lägen:
komfort
reducerat läge (nattläge)
frysskydd

Fläkthastigheten kan ställas in så den passar behoven. PF Smart har även ett intelligent 
veckoprogram, som lär sig när fläktkonvektorn behöver starta för uppnå önskad temperatur vid 
ett visst klockslag i den miljön den används. Behöver önskad rumstemperatur ändras under en 
begränsad tid, är detta enkelt att ställa in med timern.
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Specifikation:

Färg: Vit
Mått: 660 x 325 x 105 mm
Vikt: 5,7 kg
Spänning: 230 VAC
Effekt: 1000 W
IP-klass: IP 24

Fläktelementet är försedd med en 1,2 meter lång sladd med
stickpropp för anslutning till jordat uttag (230V~).

• Låg ljudnivå.
• Digital display.
• Inbyggd digital termostat +5 – +30 °C.
• Reglerbart fläktläge.
• Valbar yttemperatur 60 / 90 °C.
• Frontplåt i vitlackerad aluminium. 

• Färg front: Vit, RAL 9016, NCS S 0500-N. 
• Utblåsgaller i naturanodiserad aluminium. 
• Gavlar i ABS-plast. 

• Färg gavlar: Grå, RAL 7046.
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