
Nordic CL3
Jednostka rekuperacyjna 
do obiektów mieszkalnych

Energooszczędna, cicha jednostka
wentylacyjna zapewniająca dobry
klimat w pomieszczeniu.
Inteligentne sterowanie z Flexit GO.
Łatwość ustawiania.
Nowoczesne wzornictwo.



Nowoczesne wzornictwo

Jednostkę wentylacyjną Nordic CL3 
cechuje nowoczesny design i jest łatwa 
do zamontowania na suficie w korytarzu. 
To inteligentna, energooszczędna 
wentylacja zapewniająca zdrowy klimat 
w pomieszczeniu.

Proste sterowanie za pomocą 
aplikacji na smartfonie lub tablecie.



Nr art. GTIN Model
800200 7023678002001 Nordic CL3 RER to model prawostronny z grzałką elektryczną

800201 7023678002018 Nordic CL3 RER to model lewostronny z grzałką elektryczną

Przykład przedstawia wydajność w standardowych warunkach roboczych jednostki.

W celu zapoznania się z dalszymi informacjami i specyfikacją techniczną, zob. www.flexit.eu

Objętość powietrza 30 l/s przy spadku
ciśnienia 100 Pa. Odpowiada domowi z
wentylowaną powierzchnią około 85 m2

Objętość powietrza 47 l/s przy spadku
ciśnienia 100 Pa. Odpowiada domowi

z wentylowaną powierzchnią około 130 m2

Efektywność temperatury komponentu (EN308) 84% 83%
Efektywność temperatury urządzenia (EN13141-7) 84% 85%
SFP (moc wentylatora) 1,5 1,5
Dźwięk, kanał Lw 61 dB(A) 63 dB(A)
Dźwięk, otoczenie Lw (wbudowane) 35 dB(A) 37 dB(A)

Dostępny w wersji prawostronnej lub lewostronnej, co ułatwia doprowadzenie przewodów,
więc system wentylacji można szybko i łatwo odtworzyć w dwóch mieszkaniach.

Doskonała wydajność w ważnych obszarach

Doskonałe parametry w zakresie dźwięku, wydajności i SFP sprawiają,
że urządzenie Nordic jest najlepsze w swojej klasie

Nordic CL3 stanowi część serii Nordic, najlepszych jednostek wentylacyjnych w zimnym klimacie.
Zapewnia zrównoważoną wentylację oraz gwarantuje w domu czyste, filtrowane świeże
powietrze o odpowiedniej temperaturze. Proste sterowanie za pomocą aplikacji na smartfonie
lub tablecie.

Model

Łatwość ustawiania

Nordic CL3 to urządzenie do montażu sufitowego, które można również umieścić
na strychu w zimnym obszarze. Urządzenie jest niewielkie i elastyczne, o małej
wysokości i wadze. Ułatwia to ustawienie i montaż, jako że można je wnieść
schodami na strych. Oznacza to również, że urządzenie idealnie nadaje się jako
zamiennik starszych jednostek wentylacyjnych.
Nordic CL3 można również zamontować równo z sufitem, nawet jeśli wymagana
jest klasa IP 21.
Jednostkę wentylacyjną można również umieścić na ścianie, albo pionowo lub
poziomo na podłożu, np. w pomieszczeniu gospodarczym.

Wydajność energetyczna

Jednostka wentylacyjna Nordic CL3 jest wysoko energooszczędna. Zapotrzebowanie na energię silników wentylatorów w jednostce
w celu ruchu powietrza jest niewielkie, co powoduje bardzo niską wartość SFP. Obrotowy rotor wymiennika ciepła w jednostce
wentylacyjnej odzyskuje dużą część ciepła z wentylowanego powietrza, co przyczynia się do oszczędzania energii. W domu znajduje
się czyste, przefiltrowane świeże powietrze o odpowiedniej temperaturze, a zużyte powietrze w pomieszczeniu zostaje usunięte.
Wydajna i niezawodna – także w zimnym, nordyckim klimacie.

Niski poziom głośności

Dźwięk emitowany Nordic CL3 jest bardzo niewielki, z niskim poziomem hałasu w przewodach i otoczeniu.
Bardzo cicha praca, do 30 dB (a) przy 20 m2.

Łatwa obsługa, prosta konserwacja i wymiana filtra
Jednostka wentylacyjna Nordic CL3 zapewnia zrównoważoną wentylację i dobry klimat we wszystkich
pomieszczeniach przez cały rok, a także steruje się nią za pomocą aplikacji na telefon komórkowy lub tablet.
Dzięki aplikacji Flexit GO można łatwo dostosować ustawienia, aby na przykład zobaczyć powiadomienie
o konieczności wymiany filtra. Serwis i wsparcie mogą być świadczone przez internet, bez wzywania technika.
Komponenty są łatwo dostępne, więc wymiana filtra w jednostce wentylacyjnej jest bardzo łatwa.

< 30 cm

Mała wysokość ułatwia ustawienie i montaż.



www.flexit.eu

Flexit dostarcza systemy dla lepszego klimatu w pomieszczeniach. Flexit jest liderem na rynku wentylacji domowej
i zapewnia systemy wentylacyjne w domach od ponad 40 lat. Nasze systemy są specjalnie projektowane w celu
poprawy klimatu w pomieszczeniach w wymagającym skandynawskim klimacie. Więc możesz spokojnie odpoczywać!

Kontakt

Nasze produkty podlegają ciągłym ulepszeniom, dlatego zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Zrzekamy się odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku.
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Adapter CI75

Czujnik wilgotności

Panel sterowania CI78

Generator ciśnienia

Punkt dostępu

Czujnik - CO2
Czujnik ruchu

Proste połączenie
Jednostkę można podłączyć bezpośrednio z telefonu komórkowego, bez żadnych dodatkowych
akcesoriów. Warunkiem jest dostęp do internetu i połączenie. Można zamówić osobny punkt dostępu,
jeśli brak dostępu do internetu.
Punktu dostępu można również użyć jako połączenia bezprzewodowego między jednostką a routerem.

Czujnik ciśnienia do wentylatora okapu kuchennego
Generator ciśnienia umieszczony przy wentylatorze kuchennym wysyła sygnał do jednostki
wentylacyjnej, aby zwiększyć ilość powietrza w jednostce wentylacyjnej, gdy wentylator okapu
kuchennego jest aktywny.

Inne akcesoria

Aby poznać więcej akcesoriów, zob. www.flexit.se

Akcesoria

Panel sterowania CI70
CI70 to lokalny panel sterowania, podłączony do produktu za pomocą dwużyłowego przewodu.
CI70 posiada następujące funkcje: regulacja wentylatora, regulacja temperatury, wybór prędkości,

wymuszona wentylacja w czasie oraz opcja w domu (home) lub poza domem (away).

Wentylacja sterowana przez wymagania
Dzięki bezprzewodowemu panelowi sterowania CI78 można łatwo nacisnąć przycisk home/away,
a wentylacja zostanie dostosowana do wymaganego poziomu. Istnieją również funkcje wymuszonej
wentylacji i kominka. CI75 to bezprzewodowe oprzyrządowanie do systemu wentylacji.

Urządzenie łączy akcesoria bezprzewodowe z jednostką wentylacyjną.

Dostępna jest seria akcesoriów bezprzewodowych, które mogą zautomatyzować i monitorować
wentylację. Czujniki do monitorowania CO2, wilgotności lub ruchu wysyłają sygnały do jednostki

wentylacyjnej, która następnie dostosowuje wentylację zgodnie z wymaganiami.

Panel sterowania CI70

Zestaw filtra

Śledź nas na

Amortyzator
wstrząsów

Czujnik dymuRama do montażu sufitowego Uchwyt ścienny

Nasz program obliczeniowy Flexit Select umożliwia wykonywanie obliczeń oraz podgląd wymiarowanych rysunków i danych technicznych
dla wszystkich naszych urządzeń wentylacyjnych. Produkty Flexit można znaleźć w MagiCloud lub bezpośrednio w MagiCad.

Select




