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Flexit CVR-keskuspölynimurit

Norjalainen Flexit on vuosikymmenien ajan kehittänyt tuotteita raikkaan ja puhtaan 
sisäilman tuottamiseen rakennuksissa. 

Flexit CVR-sarjan keskuspölynimurijärjestelmät ovat tehokkaita ja hiljaisia, jonka lisäksi 
poistavat tehokkaasti asunnon sisäilmassa olevia epäpuhtauksia. CVR-keskuspö-
lynimurijärjestelmät poistavat epäpuhtaudet huoneistosta puhaltaen ilman suoraan 
rakennuksesta ulos, jolloin epäpuhtaudet eivät johdu imurista takaisin huoneilmaan. 

Nykyaikaisten rakennusmääräysten mukaisesti tehdyt rakennukset ovat hyvin tiiviitä. 
Flexit CVR-keskuspölynimurit voidaan liittää yhteen Flexit-ilmanvaihtokoneiden kans-
sa, jolloin voidaan hyödyntää ilmanvaihtokoneen tuloilmakompensaatiota huoneiston 
liiallisen alipaineisuuden välttämiseksi. 

CVR-sarjan keskuspölynimurit ovat erittäin huoltoystävällisiä sekä helppoja käyttää.

Flexit myöntää keskuspölynimureille viiden vuoden takuun sekä putkistovarusteille ja 
kahvoille kahden vuoden takuun. 

JONI KOVANEN

Tuotepäällikkö
Puh. +358 44 720 9060
joni.kovanen@heatco.fi
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Puhtaasti parempi ratkaisu
Hengittämällämme ilmalla on suuri vaikutus terveyteen. Vietämme ajastamme jopa 90% sisäl-
lä. Suuressa osassa asunnoista sisäilma on liian huono. Kun imuroit tavallisella pölynimurilla, 
haitallinen hienojakoinen pöly pääsee ulos pölypussista. Keskuspölynimuri ratkaisee tämän 
ongelman imemällä kaiken pölyn ja puhaltamalla haitallisen hienopölyn ulos talosta. Keskus-
pölynimurin asentaminen on enemmän kuin taloudellinen investointi. Se on tärkeä arvovalinta.

CVR 1000 50 - 120m2 Tehokas ja kompakti
CVR 2000 80 - 200m2 Joka kodin malli 
CVR 3000 120 - 350m2 Erittäin kovaan käyttöön
CVR 4000 120 - 350m2 Huippumalli osana kodin
  talotekniikkajärjestelmää

Mallikohtainen suositus

CVR 1000

CVR 2000

CVR 3000

LED-MALLI LCD-MALLI

CVR 4000

KAIKKI
MUKANA

Laadukkaat 
tarvikkeet mukana jo 
perustoimituksessa

Laadukkaat Flexit-keskuspölynimurit jokaiseen 
kotiin. Energiatehokkaat ja innovatiiviset ratkaisut 
ovat tehneet CVR-sarjan keskuspölynimureista myös 
erittäin käyttäjäystävällisiä. CVR-mallit ovat nyt en-
tistäkin hiljaisempia ja suorituskykyisempiä.
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LCD-mallissa kahvan infokeskuksen ruudulta näet toiminnat ja 
järjestelmän varoitukset nopealla vilkaisulla. Näytöllä näkyvät 
imuteho, virta, käytönesto, säiliön/pussin tarkistus, moottorin 
ylikuumentuminen ja huoltotarve. Letkun pituus on 12 metriä.

Uudessa LED-mallissa on miellyttävä muotoilu ja helposti käsitel-
tävä letku. Letkupituuksina valittavissa 9 tai 12 metriä.

Kahvamallit

usi energiatehokkaampi moottori on varustettu ylikuumenemis-
suojalla. Sen äänentaso on huomattavasti matalampi ja suori-
tuskyky entistäkin parempi. Moottorissa on pehmeä käynnistys 
piikkikuormien välttämiseksi.

Järjestelmä varoittaa automaattisesti tukoksista, ylikuumene-
misesta ja säiliön tyhjennystarpeesta (laitemallista riippuen). 
Uudistetut tyhjennyskahvat helpottavat tyhjennystä.

Edistyksellistä tekniikkaa

Imurit voidaan liittää Flexit-ilmanvaihtokoneisiin, jolloin imurin 
käynnistyessä ilmanvaihtokoneen tuloilman virtaus kasvaa auto-
maattisesti. Näin ei luoda turhaa alipainetta eikä korvausilma pyri 
kulkeutumaan esim. takasta, joka on usein ongelmallinen ener-
giatehokkaissa taloissa niiden tiiveyden vuoksi. Toiminto parantaa 
myös hyötysuhdetta kun korvausilma  tuodaan imuroinnin aikana 
hallitusti huoneistoon.

Älykästä viestintää

Langaton yhteys.
Käyttötiedot suoraan 
kahvassa – ei johtoja!

Mahdollisuus lisätä 
yhteys Flexit ilman- 
vaihtokoneeseen.

CVR-sarja

K2R
UNI2
UNI3
UNI4

KÄYTÄNNÖLLISET
PAKKAUKSET

Imureiden laatu alkaa
jo pakkauksista!
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Kahvamallit

LED-Malli

Uudessa LED-mallissa on miellyttävä muotoilu ja hel-
posti käsiteltävä letku. Letkupituuksina on valittavis-
sa 9 metriä ja 12 metriä.

LCD-Malli

LCD-mallissa kahvassa olevan infokeskuksen ruudul-
ta näet toiminnat ja järjestelmän varoitukset nopealla 
vilkaisulla.

Näytöllä näkyvät imuteho, virta, käytönesto, säiliön/
pussin tarkistus, moottorin ylikuumentuminen ja 
huoltotarve.

LCD-mallin letkun pituus on 12 metriä.

HUIPPU-
MALLI

LCD-näyttö kertoo
järjestelmän tilan

ja varoitukset
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Varusteet ja tarvikkeet

Täydellinen paketti

Flexit-keskuspölynimureiden mukana toimitetaan aina 
täydellinen suulakesarja. Suulakkeet on suunniteltu 
käyttäjäystävällisiksi ja kestäviksi.

Suulakkeita saat tarvittaessa myös lisätarvikkeina laa-
jentamaan perustoimitusta. Kysy lisää jälleenmyyjältäsi.

Putkisto

• nopea asentaa niin uudis- kuin 
   saneerauskohteeseen 
• tiiviit saumat, ei ajan tuomia vuotoja 
• erittäin toimintavarma, ø51mm putkisto 
• turvallinen
• siisti ja käytönnöllinen tuotepakkaus

KAIKKI 
MUKANA!

LAAJA
VALIKOIMA

Tarvikkeet mukana
perustoimituksessa

Monipuolisesti
lisävarusteita mm.

palomansetti.
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Varusteet ja tarvikkeet

KORKEA
LAATU

Laadukkaat tarvikkeet
kestävät käyttöä

Monitoimisuulake

Monitoimisuulakkeella siivoat kodin yleisimmät lattia-
pinnat sekä matot.

Parkettisuulake

Parkettisuulake on suunniteltu käytettäväksi erityis-
esti puulattioille ja laminaateille.

Teleskooppiputki

Putken pituussäätö on suunniteltu käyttäjäystäväl-
liseksi Säädön voit tehdä helposti yhdellä kädellä.

Seinäteline

Seinätelineen avulla suulakkeet ja letku pysyvät siis-
tisti paikoillaan. Helppo ja tukeva kiinnitys.
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Yhdistelmät

CVR 4000+LCD

Huippumallin keskuspölynimuri, joka toimii osana 
kodin talotekniikkajärjestelmää sekä LCD-kahva 12 
metrin letkulla.

CVR 2000+LED+putkistopaketti

Suurien huoneistojen keskuspölynimuri, LED-kahva 
yhdeksän metrin letkulla sekä kahden rasian putkis-
topaketti.

EI
JOHTOJA

Käyttötiedot suoraan 
kahvassa

TOIMIVA
MUOTOILU
Miellyttävä muotoilu 

ja helposti 
käsiteltävä 

letku



10  |  Flexit-keskuspölynimurit

Tekniset tiedot

Korkeus    427 mm  800 mm 800 mm 800 mm

Koneen äänitaso   66 dB  66 dB  66 dB 66 dB

Moottori    1300 W  1550 W 1700 W 1700 W

Moottorin maksimiteho  650 Airwatt 720 Airwatt 735 Airwatt 735 Airwatt

Leveys (kahvalla)   360 mm  370 mm 370 mm 370 mm

Säiliön tilavuus   -   25 litraa 25 litraa 25 litraa

Sulakkeet    10 A   10 A  10 A 10 A

Maksimi imuteho *   460 W  490 W 510 W 510 W

Syvyys (kiinnikkeineen)  400 mm  400 mm 400 mm 400 mm

Pölypussin tilavuus   10 litraa  14 litraa 14 litraa 14 litraa

Paino    5 kg   6,5 kg  6,5 kg 6,5 kg

Maksimi ilmavirta *   50 litraa/s  53 litraa/s 54 litraa/s 54 litraa/s
Maksimi alipaine *   21 kPa  30 kPa 30 kPa 30 kPa

CVR 1000 CVR 2000 CVR 3000 CVR 4000

*Mitattu laite
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Suunnittelua ja tarviketoimituksia 
laadukkaasti

Heatco Finland Oy on talotekniikan suunnitteluun 
erikoistunut järjestelmätoimittaja.

Yritys suunnittelee ja toimittaa asiakkailleen laadukkaita ja energiatehokkaita LVI- 
ratkaisuja. Teemme tiivistä yhteistyötä vahvojen eurooppalaisten valmistajien kans-
sa. Yrityksemme tuotteet on suunnattu erityisesti Suomen, Baltian ja Pohjoismaiden 
markkinoille. Asiakkaitamme ovat rakennus- ja taloteollisuus, laitevalmistajat sekä 
maahantuojat.

Päätuotteet ovat LVI-suunnittelu, lattialämmitys, lämmityslaitteet ja  ilmanvaihtojär-
jestelmät. Laatu, tehokkuus, yksilöllisyys sekä kilpailukyky ovat tuotteiden ja palvelui-
den yhdistävä tekijä.



Heatco Finland Oy
Koivupurontie 6 A 
40320 Jyväskylä

020 7209 080 
myynti@heatco.fi

www.heatco.fi

Ota yhteyttä, ja kysy lisää 
palveluistamme ja tuotteistamme.   

Oulu

Seinäjoki

Jyväskylä

Tampere

Vantaa

Mikkeli

ASIAKASPALVELUMME 
PALVELEE  ARKISIN 
KLO 8.00 – 16.00
puh. 020 7209 080
myynti@heatco.fi

Palvelemme asiakkaita valtakunnallisesti 
kuudesta toimipisteestä käsin.

Jälleenmyyjä:


