ACCUMIX

De ACCUMIX : de grootste onderscheiding
voor zijn verhouding komfort / besparing
De ACCUMIX is de perfekte
combinatie tussen de
akkumulator en de konvektor.
Dankzij de volledig ingebouwde
regeling geniet U enerzijds voor
100% van het voordelig
electriciteitstarief en anderzijds
van het komfort van een zeer
nauwkeurig gecontroleerde
omgevingstemperatuur.
De ACCUMIX bevat geen enkel
bewegend stuk, waardoor een
geruisloze en betrouwbare
werking verzekerd wordt.
Door zijn bijzondere kenmerken
is de ACCUMIX het ideale toestel
voor een studentenkamer, een
bureel of een keuken.
Komfort
• Het grote oppervlak van het
voorste paneel stelt de Accumix
in staat een hoog percentage
warmte
door
«
lage
temperatuurstraling
»
te
leveren. Dit is een zeer
belangrijke
bijdrage
tot
verhoging van het komfort.
• Door zijn breedte vormt de
Accumix, voor een raam, een
groot gordijn van marme lucht
waardoor het koudegevoel in
de buurt van een koude
glaswand
volledig wordt
weggenomen.
•De geringe dikte van slechts
18 cm spaart kostbare ruimte.

Besparing

Vormgeving

• Het regelsysteem van de
Accumix begunstigt het verbruik
aan nachttarief (3/4 van het
jaarlijks verbruik).

Door zijn sobere uitvoering
past de Accumix in ieder
interieur.

• Het te installeren vermogen is
niet groot, bijgevolg is een
verzwaring
van
de
aansluitleiding niet nodig.
•De installatie is eenvoudig : de
thermostaat is ingebouwd.
• Onderhoud is niet vereist.
• Geen bewegende delen, dus
ook geen mechanische slijtage.

Veiligheid
De Accumix is betrouwbaar en
dus geschikt voor ruimten die
door
kinderen
worden
gebruikt.
De temperatuur van de
uittredende
lucht
wordt
gekontroleerd
door
een
veiligheidsthermostaat, die het
toestel uitgeschakelt wanneer
het rooster bij voorbeeld door
achteloos neergelegde kleding
of papieren wordt afgedekt.

De regeling
Twee knoppen maken het
mogelijk op de werking van
de Accumix in te werken.
De
eerste
is
een
omgevingsthermostaat die U
eens en voor altijd instelt en
die U precies de door U
gewenste temperatuur zal
garanderen.

De andere knop is een
keuzeschakelaar
waarmee
men kan kiezen tussen vier
regimes :

een automatisch regime met
normaal bedrijf tijdens de dag
en een met 4°C verminderd
bedrijf tijdens de nacht ;
een bedrijf zonder
nachtelijke
verlaging voor de
dagen
waarop
men laat opblijft ;
een
met
4°c
verminderd bedrijf
zelfs overdag, dat
men zal kiezen als
het lokaal tijdelijk
onbewoond is ;

Hij regelt automatisch een
verlaging van 4°C tijdens de
nacht
en
voert
die
temperatuur weer op vóór het
einde van de nacht.

een « minimum »regime waarmee men zeker is dat uitsluitend
nachtstroom wordt gebruikt.

Werking
• De
ACCUMIX
bestaat
enerzijds uit een akkumulator
die de warmte die ‘ s nachts
wordt geproduceerd aan het
voordelig tarief akkumuleert,
en anderzijds uit een direkt
element.
• De akkumulator staat in de
voor de basiswarmte ; het
direkt element zorgt voor de
bijkomende fijnregeling.
• De akkumulatiekring is aangesloten op het « exclusief
nachttarief » ; de direkte
verwarmingskring op het
Technische
Bijzonderheden
Voedingsspanning:
Directe kring : 230 V mono
Akkumulatiekring:
230 V mono

Nominale ladingsduur:
9 uur zonder heroplading
(andere tijdsduur:
gelieve ons te raadplegen )

tweevoudig uurtarief.
Het is tevens mogelijk beide
kringen aan te sluiten op het
tweevoudig uurtarief, op voorwaarde dat de informatie van de
wijziging van de dag/nacht tarief
in het toestel wordt ingevoerd.
• Wanneer twee (of meerdere)
Accumix-toestellen in eenzelfde
lokaal worden geplaatst, is het
raadzaam één (of meerdere)
meester/slaaf uitrusting(en) te
voorzien. Het geheel van de
Accumix-toestellen van het
Ref.

Vermogen W

Gewicht kg

69

MS30A9

1350 + 1500

1000

99

MS40A9

1800 + 2000

1250

130

MS50A9

2250 + 2500

1500

160

Uw Installateur :

A.C.I.T. N.V.

Breedte mm

Hoogte 650 mm Dikte 180 mm (+ Afstandsstuk)
MS20A9
900 + 1000
750

De erkende installateurs « ACEC VERWARMING »
kunnen U een kontrakt van 5 jaar Totale Waarborg voorstellen.
Vraag bij uw installateur.

Z.A. 224 rue d ’Houdeng
7070 Le Roeulx
Tél : 064/ 67 11 11
Fax : 064/ 67 11 10

lokaal moet immers gestuurd
worden door één enkele thermostaat, zoniet zou de ene de
andere kunnen verhinderen te
akkumuleren met als gevolg een
verhoogd verbruik aan dagtarief.
• Bij grote gebouwen is een
werking met een regelaar met
buitenvoeler eveneens mogelijk.
• De Accumix vereist geen
bijzonder onderhoud. Het wordt
wel aangeraden regelmatig het
stof te verwijderen zodat de
roosters van de luchttoevoer en
uitlaat niet verstopt raken.

