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HORISONT



Horisont er resultatet av en visjon om å levere en
viftekonvektor av høyeste kvalitet. 
Vakker, slank og stillegående. 

Det naturlige valg for de fleste miljøer.

Perfekt tilpasset dagens lavtempererte oppvarmingsløsninger.

Møbleringsvennlig plassering høyt på vegg frigjør verdifull veggplass og muliggjør derfor fleksible
interiør- og møbleringsløsninger.

Horisont er den slankeste i sin kategori (kun 128 mm) og har et moderne og stilrent design.

www.lyngson.no



Modellene
Tre modeller /Lengdevarianter

Horisont
400

9

Horisont
600

Horisont
800

Tre kontrollmuligheter

128 mm

318 mm L

Lengde
902 mm

Lengde
1102 mm

Lengde
1302 mm

Integrert berøringspanel

Berøringspanel på vegg

Fjernkontroll

Monteringsalternativer

Montering høyt på vegg Montering lavt på vegg
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Ethernett / Smarthusløsning
Horisont kan enkelt integreres med de mest
komplekse fjernstyringssystemer. Takket
være et stort utvalg av kretskort, så kan den
enkelt integreres med de fleste sentrale
driftsystemer. 

Berøringsskjerm
Alle funksjoner kan velges fra det 
integrerte og brukervennlige displayet.

Infrarød fjernkontroll
Horisont leveres også med fjernkontroll. 
Dette gir deg fleksibilitet og brukervennlighet.
Knappene er store og enkle å forstå. .



Modeller og styringsmuligheter

SLW600-0T00 SLW600-0V00

SLW600-0Q00 SLW600-0S00

SLW400-0T00 SLW400-0V00

SLW400-0Q00 SLW400-0S00

SLW800-0T00 SLW800-0V00

SLW800-0Q00 SLW800-0S00400
Lengde
902 mm

600
Lengde
1102 mm

800
Lengde
1302 mm

400
Lengde
902 mm

600
Lengde
1102 mm

800
Lengde
1302 mm

400
Lengde
902 mm

600
Lengde
1102 mm

800
Lengde
1302 mm

Fjernkontroll Integrert touchpanel

Analog inngang

ECA649II
PI logikk berøringsgrensesnitt Modulasjonshas-
tighet betjener opptil 30 enheter. Seriell port
ASCII RTU er ikke inkludert

Med touchpanel og fjernkontroll Med veggpanel og modulerende
viftehastighet.

For SD-anlegg med 0-10V tilkobling
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1 Redusert dybde
Dybden på kun 128 mm er mulig grunnet gjennomtenkte og utprøvde løsninger. Med det lave støynivået perfekte 
funksjon og kompakte utforming passer Horisont i alle bolig -og kontormiljøer. 

2 Berøringsskjerm
Stor og lettfattelig  berøringsskjerm  gjør det enkelt å stille inn Horisont, slik at den gir optimal komfort.

3 God plass til ventiler
Legg spesielt merke til hvor enkelt det er å koble til enheten. Det er satt av god plass til ventilgrupper, noe som 
forenkler installasjonen. 

4 DX --> SX
Rør tilkoblinger er alltid på HØYRE side på Horisont modellen. EL-tilkobling er da på motsatt side.



Hydrauliske sett og 
ventiler for Horisont 

I20686II

V20687II

V30688II

AI0200II

AI0201II

AI0203II

AI0612II

Manuell 2-veis ventilenhet.

2-veis ventilmontering (innløpsventil og låseventil) med termo-
elektrisk motor.

3-veis avledningsventil med termoelektrisk motor (komplett med
treveis innløpsventil og låseskjerm).

Par adaptere 3/4 F Eurokonus. 1/2 innvendig.

Par adaptere 3/4 F Eurokonus. 3/4 innvendig.

Eurokonus Vinkel 90°

Sett med adaptere for flate pakninger.
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Ludvig. Lisa og PRE radiatorene produseres ved Lyngsons fabrikk. Mini konvektor

Lisa konvektor

Iguana konvektor

PRE radiatorer

Varme i flere former
I Lyngsons brede sortiment finner du konvektorer og 
designradiatorer i ulike størrelser og former. Felles 
for dem alle er at de har en velfungerende 
konstruktion og en formgivning som oppfyller
de aller høyest krav som stilles ved nybygg 
og rehabilitering.

Ludvig Compact kan også leveres som vertikal
panel-radiator. For mer informasjon se egen 
produktinforasjon!
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