
• Moderne teknologi
• Kompakt design
• Enkel betjening
• Kombinerer varmtvandsproduktion med sund 

økonomi og kvalitet.
• 2 driftstilstande 

FLAT LINE 30 -100

GORENJE FLAT LINE 30-100
VANDVARMER



FLAT LINE 80-100 FLAT 30 FLAT 50 FLAT 80 FLAT 100

Volumen (liter) 30 50 80 100
Nominel effekt 2000 W

(1000+1000)
2000 W
(1000+1000)

2600 W 
(1600+1000)

2600 W
(1600+1000)

Kapslingsklasse IP 24 IP 24 IP 24 IP 24
Tank antikorrosions- 
beskyttelse

Emaljeret / Mg 
anode

Emaljeret / Mg 
anode

Emaljeret / Mg 
anode

Emaljeret / Mg 
anode

Opvarmningstid 75 °C (timer) 1 time 12 min. 1 time 30 min. 2 timer 30 min. 2 timer 55 min.

Mængde varmt vand 40 °C (Iiter) 44 89 145 200

Bredde (mm) 490 490 490 490
Højde (mm) 635 920 1350 1635

Dybde (mm) 297 297 297 297

FLAT LINE
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Den nye generation af Flat vandvarmere repræsenterer moderne teknologi og enkel betjening. Den kombi-
nerer funktionen varmtvandsproduktion med behovet for sund økonomi og kvalitet. Designet er kompakt med 
to uafhængige hydraulisk forbundne tanke, som giver et optimalt forhold mellem anvendt plads og kapacitet.

Gorenje Flat Line kan indstilles til to driftstilstande:

1) Drift ved at indstille temperaturens niveau; brugeren angiver den ønskede vandtemperatur. 
Koldt vand ledes til den ekstra tank, hvor det opvarmes til en forudbestemt temperatur. Derefter pumpes det 
til hovedtanken, hvor vandet opvarmes til den temperatur, som brugeren har sat. Specielle varmesensorer 
overvåger løbende vandets temperatur og når den indstillede temperatur er nået, slukkes varmelegemerne. 
Derefter vil de blive tændt individuelt efter behov.

2) EcoSmart funktionen er baseret på smart-princippet. Det betyder, at vandvarmeren overvåger dine vaner 
og behov for varmt vand i en ugentlig cyklus og justerer driften i overensstemmelse hermed. Fordi vandvarme-
ren forudser dine behov for varmt vand, vil kun hovedtanken fungere, når du har et lille forbrug. På de tidspunk-
ter af dagen, hvor du har mest brug for varmt vand, vil den ekstra tank være aktiveret for at give en tilstrækkelig 
mængde af delvist opvarmet vand, som derefter opvarmes yderligere i hovedtanken.

Alle modeller kan monteres vandret - undtaget FLAT 30l.
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VANDVARMER
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1) Temperatur 75 °C
2) Temperatur 55 °C
3) Temperatur 35 °C
4) Anti-frost temperatur 10 °C
5) LED termometer 
6) Temperaturjusteringsknap
7) Indikator for smartfunktion
8) EcoSmart funktionsknap
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FLAT 30
FLAT 50
FLAT 80

FLAT 100


