
 

Convexia,	  knap	  energiezuinig	  alternatief	  voor	  radiatoren	  en	  vloerverwarming	  

Convexia	  lanceert	  i.s.m.	  warmtepomp	  fabrikant	  General	  een	  stijlvolle	  reeks	  dynamische	  
convectoren	  die	  een	  interessant	  alternatief	  vormen	  voor	  de	  klassieke	  laag	  temperatuur	  
radiatoren.	  Moderne	  woningen	  met	  vloerverwarming	  genieten	  een	  gunstige	  maximale	  
afgiftetemperatuur	  van	  35°C.	  Ook	  de	  convectoren	  van	  Convexia	  leveren	  bij	  deze	  
energievriendelijke	  watertemperaturen	  een	  aangenaam	  klimaatcomfort.	  

Een	  Convexia	  convector	  klaart	  de	  klus	  in	  alle	  stilte	  dankzij	  een	  tangentiële	  ventilator	  die	  een	  
muisstil	  geluid	  produceert.	  

In	  tegenstelling	  tot	  een	  radiator	  kan	  een	  Convexia	  
convector	  niet	  alleen	  verwarmen,	  maar	  ook	  
koelen.	  Convexia	  beschikt	  over	  unieke	  

besturingssoftware	  die	  aan	  de	  hand	  van	  de	  
geleverde	  watertemperatuur	  de	  juiste	  keuze	  
maakt	  tussen	  koelen	  of	  verwarmen.	  Convexia	  

volgt	  dus	  iedere	  zonebediening	  of	  thermostatisch	  
ventiel,	  waardoor	  de	  gewenste	  temperatuur	  
bereikt	  wordt	  in	  een	  handomdraai*,	  winter	  en	  

zomer.	  

Het	  Italiaanse	  design	  van	  de	  Convexia-‐lijn	  ademt	  een	  tijdloze	  elegantie	  die	  nooit	  gaat	  vervelen	  en	  past	  in	  elk	  
interieur.	  

Convexia	  convectoren	  sluiten	  naadloos	  aan	  op	  het	  hoge	  energierendement	  van	  de	  General	  warmtepompen.	  De	  
ingebouwde	  ventilatormotor	  van	  het	  hoogwaardige	  DC	  inverter	  type,	  maakt	  van	  Convexia	  een	  
energiekampioen.	  Doordat	  de	  luchtsnelheid	  traploos	  geregeld	  wordt,	  daalt	  het	  verbruik	  met	  meer	  dan	  de	  helft	  

in	  vergelijking	  met	  een	  traditionele	  AC-‐motor.	  Ook	  in	  stand-‐by	  zijn	  Convexia	  convectoren	  bijzonder	  zuinig,	  met	  
een	  verbruik	  lager	  dan	  1	  Watt.	  

Convexia	  convectoren	  kunnen	  zowel	  verwarmen	  als	  koelen.	  Hiervoor	  moet	  de	  installateur	  bij	  de	  installatie	  

enkel	  een	  condenswaterafvoer	  voorzien.	  De	  uitgekiende	  luchtverdeling	  biedt	  een	  hoog	  comfort,	  zonder	  tocht,	  
en	  voorkomt	  stofafzetting	  tegen	  de	  wand.	  De	  toestellen	  beschikken	  bovendien	  over	  eenvoudig	  reinigbare	  
filters,	  die	  stofophoping	  binnenin	  voorkomen.	  

De	  intelligente	  Convexia	  regelt	  zichzelf*	  aan	  de	  hand	  van	  de	  water-‐	  en	  ruimtetemperatuur.	  Geen	  gedoe	  met	  
communicatiekabels,	  een	  stopcontact	  en	  wateraansluiting	  volstaan	  om	  winter	  en	  zomer	  te	  genieten	  van	  het	  
hoogste	  comfort.	  

De	  bediening	  is	  eenvoudig	  en	  gebruiksvriendelijk.	  De	  ventilator	  schakelt	  automatisch	  aan	  en	  uit	  in	  functie	  van	  
de	  gevraagde	  temperatuur,	  zodat	  de	  temperatuur	  in	  de	  ruimte	  constant	  blijft.	  Verder	  kan	  je	  met	  één	  toets	  het	  
vermogen	  in	  verschillende	  standen	  regelen.	  De	  boost-‐stand	  brengt	  de	  ruimte	  in	  een	  oogwenk	  op	  temperatuur	  

en	  zorgt	  na	  30	  minuten	  voor	  een	  automatische	  terugschakeling	  naar	  de	  standaardmodus.	  Door	  de	  toets	  kort	  in	  
te	  drukken	  verhoogt	  de	  convectorsnelheid	  gedurende	  4	  uur	  met	  1	  niveau.	  Dat	  is	  handig	  als	  je	  een	  paar	  uur	  in	  
een	  ruimte	  gaat	  verblijven,	  bijv.	  om	  te	  studeren.	  Handig	  is	  ook	  de	  selectie	  volgens	  het	  gebruiksprofiel	  (utility,	  

woonkamer,	  slaapkamer	  en	  ultra	  silent)	  en	  het	  gewenste	  geluidsniveau.	  	  

De	  gewenste	  temperatuur	  voor	  iedere	  kamer	  apart	  instellen,	  kan	  met	  het	  optionele	  Domuz	  
zoneregelingssysteem.	  In	  functie	  van	  de	  gemeten	  water-‐	  en	  ruimtetemperatuur	  start	  en	  stopt	  de	  Convexia	  



 

regelaar	  zachtjes	  de	  ventilator	  en	  volgt	  minutieus	  de	  thermostatische	  regeling.	  Convexia	  convectoren	  
functioneren	  ook	  met	  extern	  thermostatisch	  geregelde	  ventielen.	  

Dankzij	  hun	  compacte	  en	  stijlvolle	  design	  (12.9	  cm	  diep	  en	  57.9	  cm	  hoog)	  integreert	  Convexia	  zich	  moeiteloos	  
in	  iedere	  ruimte	  en	  onder	  elk	  raamtablet.	  Convexia	  convectoren	  zijn	  verkrijgbaar	  in	  5	  breedtes,	  van	  75.9	  cm	  tot	  
155.9	  cm.	  

De	  nieuwe	  Convexia	  convectoren	  zijn	  verkrijgbaar	  vanaf	  565	  euro	  excl.	  btw.	  

	  

www.convexia.be	  

www.generalbenelux.com	  

	  

*	  Een	  Convexia	  convector	  heeft	  een	  regeling	  die	  verwarmen	  of	  koelen	  zelf	  herkent	  en	  past	  de	  ventilatorsnelheid	  en	  

activering	  automatisch	  aan.	  Een	  Convexia	  beschikt	  (net	  als	  een	  radiator)	  niet	  over	  een	  eigen	  temperatuurregeling.	  Er	  is	  dus	  

steeds	  een	  externe	  regeling	  nodig,	  zoals	  het	  Domuz	  zonesysteem	  of	  een	  thermostatisch	  regelventiel.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

U	  kan	  de	  perstekst	  en	  afbeeldingen	  downloaden	  op	  www.generalbenelux.com.	  

Perscontact:	  	  

Thercon	  nv	  
Erik	  Waumans	  
erik.waumans@thercon.be	  

03/451.24.24	  

	  

	  


