
 

Forberedende arbeider for produkter i Nordic serien. 
Produkter i Nordic serien med Flexit GO automatikk gir forskjellige styringsmuligheter: 

-Enten App. via smarttelefon/nettbrett 

 -Og/eller styringspanel Ci70 – artikkelnummer 116402 

Hvilken variant man velger påvirker hvilket utstyr man behøver. 

App: 

Oppkobling mot App. kan gjøres på forskjellige måter: 

Når nettverk fins i boligen så er det anbefalt å koble aggregatet opp mot dette nettverket. 

Beste måten å gjøre dette på er å trekke nettverkskabel fra boligens router til aggregatet. 

Nettverkskabel leveres ikke av Flexit AS. 

 

NB: Husk trekkerør for nettverkskabel! 

 
 

 

Har man ikke mulighet til å trekke nettverkskabel fra boligens router til aggregatet så kan man løse 

dette med et aksesspunkt som settes i klientmodus. 

Aksesspunktet benyttes som en trådløs forbindelse til boligens router og aggregatets nettverkskabel 

kobles inn i aksesspunktet. 

Denne løsning krever aksesspunkt, artikkelnummer 116733, i tillegg til selve aggregatet. 

 

 

 

 

 

https://www.flexit.no/produkter/ventilasjonsaggregat/tilbehor_aggregat/sensorer/aksesspunkt/aksesspunkt_for_flexitgo/
https://www.flexit.no/produkter/ventilasjonsaggregat/tilbehor_aggregat/sensorer/aksesspunkt/aksesspunkt_for_flexitgo/


 

Når nettverk mangler i boligen, evt. at man ikke ønsker å ha aggregatet opp på nettverket så kan man 

også her benytte aksesspunktet og gjøre en lokal tilkobling mellom smarttelefon/nettbrett og 

aggregatet. 

Denne løsning krever aksesspunkt, artikkelnummer 116733, i tillegg til selve aggregatet. 

 

 

 

 

 

-Styringspanel Ci70: 

Ønsker man ikke App. styring så kan man styre aggregatet via styringspanel Ci70. 

Ci70 er et lokalt styrepanel som kobles med en 2-leder kabel til aggregatet.  

Ci70 har følgende funksjoner: Innregulering, temperaturinstilling, hastighetsvalg, tidsstyrt forsering, 

valg Hjemme / Borte, visning av feilkoder, tilbakestilling av alarm. 

Denne løsning krever styrepanel Ci70, artikkelnummer 116402, i tillegg til selve aggregatet. 

 

Styrepanel Ci70 kan benyttes alene eller sammen med App.  

 

NB: Husk trekkerør for styringspanel. 
 

Merk at man må bruke App. for å kunne installere øvrige trådløse tilbehør samt gjøre endringer i 

produktets konfigurasjon. 

Ci70: 

 

 

Utover dette kan man også koble til forskjellige tilbehør, se linker for mer informasjon: 

Nordic S4 RER  Nordic S3 RER  Nordic S2 RER  Nordic CL3 RER 

 

https://www.flexit.no/produkter/ventilasjonsaggregat/tilbehor_aggregat/sensorer/aksesspunkt/aksesspunkt_for_flexitgo/
https://www.flexit.no/produkter/ventilasjonsaggregat/tilbehor_aggregat/sensorer/aksesspunkt/aksesspunkt_for_flexitgo/
https://www.flexit.no/produkter/ventilasjonsaggregat/tilbehor_aggregat/sensorer/styrepanel_ci70/styrepanel_ci70/
https://www.flexit.no/produkter/ventilasjonsaggregat/ventilasjonsaggregat_bolig/nordic_s4/ventaggregat_nordic_s4_rer/
https://www.flexit.no/produkter/ventilasjonsaggregat/ventilasjonsaggregat_bolig/nordic_s3/ventaggregat_nordic_s3_rer/
https://www.flexit.no/produkter/ventilasjonsaggregat/ventilasjonsaggregat_bolig/nordic_s2/ventaggregat_nordic_s2_rer/
https://www.flexit.no/produkter/ventilasjonsaggregat/ventilasjonsaggregat_bolig/nordic_cl3/ventaggregat_nordic_cl3_rer/
https://www.flexit.no/produkter/ventilasjonsaggregat/tilbehor_aggregat/sensorer/styrepanel_ci70/styrepanel_ci70/

