Nordic MultiFlex

Styrenhet för smart flexibilitet
Nordic Multiflex är en smart styrenhet som ser till att du kan få ett flexibelt
system tillsammans med bergvärme, frånluftsvärmepump, fjärrvärme, elpanna osv. Nordic Multiflex skapar helt nya möjligheter att ansluta energisnåla och miljövänliga värmekällor som t ex solpaneler eller en vattenmantlad braskamin till ditt hus. Detta gäller både nya och befintliga system.
Styrenhet Nordic Multiflex
Så fort det finns energi och temperatur i tanken som räcker till för att
värma huset ser Nordic Multiflex till att nyttja den gratis energi som
skapats från kamin eller solfångare. Befintlig värmekälla behöver då inte
producera värme till huset. Har man varmvattenslinga i dockningstanken
får man även mer tappvarmvatten i systemet.
Komplett paket med dockningstank
Kamin och sol måste dockas mot ackumulatortank. Vi erbjuder kompletta paket med styrenhet
och dockningstank. Storlek och leveransinnehåll kan variera beroende på vilka behov ni har samt
vilken energikälla ni väljer. Tanken innehåller normalt ingen elpatron då ordinarie värmekälla
ansvarar för värme och tappvarmvatten när man saknar energi från kamin eller sol.
Direkt på systemet efter inställd värmekurva
En av fördelarna med Nordic MultiFlex är att kopplingen sker direkt på värmesystemet och man
behöver inte göra några ingrepp i den befintliga anläggningen vid installation. Styrning aktiveras
när börvärdet för starttemperatur är uppnådd i tanken. Värme skickas ut efter inställd värmekurva. Ordinarie värmekälla slutar sin produktion.

Funktionsbeskrivning Nordic MultiFlex.
Bilden är bara en illustration. Se manual för exakt inkopling.

Leveransbeskrivning
Styrenhet och dockningstank
Fakta och innehåll
Våra kompletta paket innehåller en toppansluten tank och en styrenhet som ser till att värme.
Tanken finns i två stycken storlekar 300 liter och 500 liter och den levereras alltid med en varmvattenslinga på 15 meter.
Fakta Nordic Multiflex
Vägghängd
Mått B 250, D 130, H 370 mm
Innehåll:
Styrskåp, shuntmotor, utomhusgivare, framledningsgivare, tankgivare,
Värmekurvan är lätt att justera i display.
Fakta dockningstankar
Utseende som en garderob och samtliga anslutningar sitter på toppen av tanken.
Tida 300 - Toppansluten
Tida 500 - Toppansluten
Rektangulär, vitlackerad.
Mått 300 liter: 600x600, höjd 1550 mm.
Mått 500 liter: 695x695, höjd 1660 mm.
Isolerad 60 mm i sidor, 95 mm i topp.
Innehåll
- Tank 300 alt 500 liter
- Varmvattenslinga 15 meter
- Shuntpaket
- 2 st termometrar samt avtappningskran
Tillval dockningstank:
- Solslinga
- Expansionskärl 35, 50 liter
- Utökad slinglängd varmvatten.
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