
EFFECTA COMFORT 300 - flexitank för tvättstugan

FÖRBEREDD FÖR ATT DOCKAS TILL FLERA ENERGIKÄLLOR 

• KOMPLETT SOLFÅNGARTANK FÖR TVÄTTSTUGA

• FÖR DIG MED VATTENBUREN VÄRME, UTAN PANNRUM

• FÄRDIGMONTERAD

• 600 X 600 MODUL

• 300 - 600 LITER (2 st seriekopplade)

• 3 - 12 KW ELPATRON

• HAR SOLSTYRNING, CIRKULATIONSKRETS SOL,

   & SHUNTSTYRD BIVALENT RADIATORKRETS

• FÖRBEREDD FÖR ATT DOCKA EXTERN VÄRMEKÄLLA,

   TEX. VATTENMANTLAD PELLETSKAMIN ELLER VÄRMEPUMP.

SOLPELLETS VED VÄRMEPUMP

Under tanken sitter 
anslutning för solvärme, 
radiator och varmvatten.

På insidan sitter 
solsystemets 

flödesmätare och pump.
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PRODUKTFAKTA               

EFFECTA COMFORT
Bredd mm 600 Max solfångare plan m² 5

Djup mm 600 Max solfångare vakuum m² 4

Höjd mm 1900 Radiatorkrets bivalent mm 22

Vikt kg 240 Varmvattenkrets mm 22

Max arbetstryck bar 1,5 Anslutning solkrets mm 18

Volym liter 292 Elpatron kW 3-12

Bli av med elvärmen

Effecta Comfort 300 är en lösning för dig med vattenburen 

elvärme, utan pannrum. Effecta Comfort kommer till dig 

färdigmonterad och är utrustad med elvärmare 3-12 

kW, solstyrning, cirkulationskrets sol och shuntstyrd 

bivalent radiatorkrets. Dessutom kan du docka en extern 

värmekälla t.ex en vattenmantlad pelletskamin eller en 

värmepump, vilka har skilda kopplingspunkter för att de 

skall fungera på bästa sätt.

Med solfångare får du ett miljövänligt modernt 
värmesystem där solen tar  hand om ditt 
energibehov under 4-5 månader.

Effecta Comfort är förberedd för att kopplas 
mot solfångare och extern värme från en 
kamin. Den finns i färgerna vit och silver och är 
färdigmonterad från fabrik.

Förberedd för solvärme

Effecta Comfort är en plug and play produkt för solvärme, 

därför får du en snabbare, snyggare och smartare 

installation. Idag kanske du har en äldre elpanna, installerar 

du en Effecta Comfort minskar du dina energikostnader 

samtidigt som du kan komplettera med andra energislag 

t.ex. en pelletskamin. Effecta Comfort är förberedd med 

pumpkrets och styrning för solfångare.


