
*Exempelkostnad vid delbetalning med Klarna. Välj räntefri delbetalning på 6 alternativt 12 månader eller välj delbetalning på 24 alternativt 36 mån med 9,99% ränta.
Uppläggningskostnad samt administrativ månadsavgift tillkommer. Läs mer om Klarnas olika betalningsalternativ på sida xx.

Giltighetstid: 2 september t.o.m. 3 november 2019

Erbjudandena gäller så länge lagret räcker fr o m 2/9 t o m 3/11 2019, om inte annat anges.  Vissa lokala avvikelser kan förekomma i sortiment och priser – vänligen kontakta närmaste butik för aktuell info.  
Alla priser inkluderar 25 % moms. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. I priserna ingår återvinningsavgift enligt nya producentansvarslagen. * Läs mer om Klarnas olika betalningsalternativ på sida 3.

4,6/8,1 
SCOP/SEER

6,5/4,8 kW 
Max värme-/kyl- 

kapacitet

22–42 dB 
Ljudnivå inne

• Styr och schemalägg din 
värmepump och AC via app

• Kompatibel med de flesta 
luftvärmepumpar och AC

• Enkel installation    

Art nr 113409

1 195:-
NYHET

TADO
Smart temperaturstyrning
TAD-103590

Läs mer  
på sid. 13

687/mån i 24 mån*

• Värme, kyla och avfuktning

• Förberedd för WiFi och SMS-styrning

• Självrengöring

Art nr 111893

13 995:-
PASSA PÅ!

CANVAC
Luftvärmepump Scirocco 12

4,1/7,0 
SCOP/SEER

4,8/4,2 kW 
Max värme-/kyl- 

kapacitet

21-38 dB 
Ljudnivå inne

• För yta upp till 125 m2

• Tyst läge och kompakt format

• Förberedd för WiFi och SMS-styrning

Art nr 112557

(ord. pris 9 995:-) 791/mån i 12 mån*

8 995:-
PRISSÄNKT

CANVAC
Luftvärmepump Scirocco 4

Luftvärmepump
– din nya ”spargris”!

Köp till WiFi- adapter 
Styr din luftvärmepump med  
din smartphone eller surfplatta.

SMS-styrning 
Styr din luftvärmepump med Climatechs  

CTSmall - SMS-styrning för luftvärmepumpar.

Inbyggd

WiFi

Läs mer  
på sid. 2  
och 8 

Vi hjälper dig att 
 installera din nya 
luftvärmepump 

Läs mer på sid. 3 
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*Exempelkostnad vid delbetalning med Klarna. Välj räntefri delbetalning på 6 alternativt 12 månader eller välj delbetalning på 24 alternativt 36 mån 
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4,1/6,2 
SCOP/SEER

4,8/3,8 kW 
Max värme-/kyl- 

kapacitet

21–40 dB 
Ljudnivå inne

Lång kastlängd

Swingkompressor  
- färre rörliga delar

• Tyst och vibrationsfri gång

• Garanterad drift ned till -25 °C

• Extra låg innerdel – endast 28,6 cm

Art nr 111991

872/mån i 24 mån*
17 995:-
PASSA PÅ

DAIKIN
Luftvärmepump Comfora 35

• Perfekt i mindre boenden

• Rekommenderad yta: 25-110 m2

• Automatisk vertikal rörelse ger jämn 
temperatur

Art nr 111993

664/mån i 24 mån*
13 495:-
PASSA PÅ

DAIKIN
Luftvärmepump Sensira 35

Perfekt för sommarstugor  
och mindre boenden

Kompakt innerdel

Swingkompressor  
- färre rörliga delar

4,76/7,05 
SCOP/SEER

6,5/4,4 kW 
Max värme-/kyl- 

kapacitet

21-43 dB 
Ljudnivå inne

Utvecklad för nordiska klimatet

Lämplig ovan dörr

Nya R32 gasen

Swingkompressor - färre rörliga delar
Köp till

TADO smart  
temperaturstyrning

Läs mer på sid. 13

4,9/7,0 
SCOP/SEER

6,0/4,0 kW 
Max värme-/kyl- 

kapacitet

21–43 dB 
Ljudnivå inne

• Rekommenderad yta: 40-160 m2

• Garanterad drift ned till -25 °C

• Extra låg innerdel – endast 28,6 cm

Art nr 111992

779/mån i 24 mån*

15 995:-
PASSA PÅ

DAIKIN
Luftvärmepump Comfora 25

Lågtemperaturläge/underhållsvärme är en idealisk funktion att använda när du inte 

skall vara på den uppvärmda ytan under en längre tid t ex i garage och fritidshus.

I sommarstuga och fritidshus är det vanligt att man vill ha underhållsvärme. 

Underhållsvärmen skyddar sommarstugan från frys- och fuktskador under de perioder 

då man inte är på plats. Dessutom går det mycket fortare att värma upp stugan, när du 

kommer dit.

Även om funktionen underhållsvärme inte är något du prioriterar just nu, kan det vara 

bra att välja en modell med den funktionen om behov uppstår i framtiden.

Lågtemperaturläge

SMS-styrning
Styr din luftvärmepump med Climatechs CTSmall - SMS-styrning 
för luftvärmepumpar.

• Du ändrar enkelt gradantalet hemma via mobilen
• Den varnar också vid temperaturer under +5 och över +45 grader
• Perfekt för dig som vill ha full koll på din hemmiljö.
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För offert och  
förfrågningar

- kontakta någon
av våra butiker

Nyttja 
ROT-avdraget!
När installationen av luftvärme-
pumpen utförs av en certifierad 
installatör går det att göra ROT- 
avdrag för arbetet vilket sänker 
ditt totalpris och gör investeringen 
ännu mer lönsam. ROT-avdraget 
behöver du själv inte ansöka om. 
Den som utför  arbetet ansöker om 
detta och del av arbetskostnaden 
dras av  direkt på din faktura.  
30 % av arbets kostnaden kan dras 
av och gäller upp till 50 000 kr per 
person och år. På skatteverket.se 
kan du läsa mer om hur ROT-av-
draget fungerar.

Svalka på 
sommaren
Heta sommardagar kan du njuta 
av härlig svalka i bostaden med 
hjälp av din luftvärmepump.  
Ställ maskinen på läge kylning 
– vanligen ”cool” – så blåser den 
kall luft i ditt hus och ger ett 
 behagligt klimat inne.  
Att använda värmepumpen för 
kyla är inte dyrare än när du 
använder den för att värma  huset. 
Dessutom handlar det  vanligen 
om en mycket beg ränsad tid.

Installation
Installationen av din luftvärmepump måste alltid utföras av en certifierad installatör.
I din närmaste Elon-butik får du hjälp med detta.
 
Alla Elon-butiker utför eller har kontakt med företag som utför installation av luftvärme-
pumpar på ett korrekt sätt. Luftvärmepumpen är relativt enkel att installera, det behöver
varken grävas eller borras på tomten och det brukar oftast gå på en dag. Därefter krävs ett
minimalt underhåll av värmepumpen.

Priserna i bladet och på elon.se anges exklusive installation.

6 månader 12 månader 24 månader 36 månader

Exempelbelopp 10.000:- 10.000:- 10.000:- 10.000:-

Uppläggningsavgift 69:- 149:- 299:- 299:-

Administrativ avgift 29:-/mån 29:-/mån 29:-/mån 29:-/mån

Kreditränta 0% 0% 9,99% 9,99%

Effektiv ränta (APR) 8,61% 9,447% 20,45% 19,19%

Delbetalningsbelopp  
(minskar varje månad)

1.707:- 875:- 503:- 360:-

Sammalagt belopp att betala 10.243:- 10.497:- 12.069:- 12.958:-

Fullständiga villkor hittar du på klarna.com/se/villkor.  

Delad glädje är dubbel glädje.
Betala som du vill, när du vill med Klarna. 
Hos Elon kan du delbetala ditt köp med Klarna på 6, 12, 24 eller 36 månader. Om du väljer 6 eller 12 månader så 
delbetalar du dessutom räntefritt. Du väljer själv - i din mobiltelefon – det alternativ som passar dig bäst.

6 och 12 
månader  
räntefritt 
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Luftvärmepumpen sänker 
 uppvärmningskostnaden direkt
Värmepumpar har funnits på den  svenska 
marknaden i många år.  Husägare i hela 
 Sverige har kunnat sänka sin uppvärmnings-
kostnad markant genom att komplettera 
det befintliga värmesystemet med en luft-
värmepump. Det ekonomiska argumentet är 
också det starkaste för att installera en ny 
värmepump, enligt Anders Vestlund på Din 
Elon-butik.
 
Vi på Elon hjälper våra kunder att göra ett 
behovsanpassat val.  
Det handlar om att välja rätt modell bero-
ende på husets storlek och planlösning samt 
var i huset luftvärmepumpen ska installeras.
Alla som själva betalar för sin uppvärmning 
bör skaffa en luftvärme pump. Det menar 
Anders Vestlund på Elon. Och han har nog 
 alldeles rätt. Få investeringar betalar sig 
 själva på så kort tid.
– Det finns nog inget du kan investera i för 
ditt hem som ger så snabb återbetalning.  
En bra luftvärmepump är idag väldigt 
prisvärd och med möjligheten att utnyttja 
ROT-avdraget blir kostnaden för installa-
tionen också lägre. De flesta tjänar in hela 
investeringen på två år, säger Anders.

Så fungerar en luftvärmepump
En luftvärmepump består av en inomhus- 
och en utomhusdel.  
Förenklat kan man säga att utedelen 
 utvinner värme ur utomhusluften och över-
för värmen till inomhusdelen som sprider 
värmen inomhus. Med en luftvärmepump får 
du dessutom bättre luftcirkulation i hemmet 
och en följdeffekt av det är att många upp-
lever att golven blir varmare. Luftvärmepum-
parna har även filtreringssystem som renar 
luften, så luftkvaliteten inomhus förbättras, 
säger Anders.
En annan fördel är att man kan använda sin 
värmepump som AC under heta sommar-
dagar. Många tror att det är väldigt kostsamt 
att använda AC i hemmet, men Anders 
 berättar att det inte behöver vara så dyrt.
– Under en normal sommarsäsong så är det 
kanske några hundra kronor i elkostnad som 
det handlar om. Och det är ju en komfort-
fråga att unna sig själv att sova bra. Du kan 
på de flesta modeller ställa in en timer så du 
har en behaglig temperatur när du ska gå 
och lägga dig, säger Anders.

Luftvärmepumpar för nordiskt klimat
Det finns en mängd olika luftvärme-
pumpar på marknaden att välja på och som 

 konsument kan det vara nästan omöjligt att 
avgöra om en viss luftvärmepump är anpassad 
för vårt nordiska klimat. Vi på Elon har därför 
märkt de luftvärmepumpar i vårt sortiment 
som är energiklassade för vårt nordiska klimat 
med en snöflinga. För att underlätta för dig 
som kund.

Planlösning spelar roll
En luftvärmepump är ett komplement till 
befintligt värmesystem och allra bäst effekt 
får den som har en öppen planlösning och 
god ventilation, eftersom det handlar om att 
få  luften att cirkulera för att göra luftvärme-
pumpen så effektiv som möjligt.
– Har du ett hus med flera våningsplan så 
är det viktigt att ha bra frånluft så att du får 
med den varma luften upp, säger Anders.
Våra certifierade installatörer ser till att du som 
kund får den bästa placeringen för just ditt 
hus. Det handlar om att välja rätt modell be-
roende på husets storlek och planlösning samt 
var i huset luftvärmepumpen ska installeras.
– Det finns många olika varianter och även 
golvmodeller som ser ut ungefär som ett 
 element. I vissa lägen kan en sådan  passa 
bättre in i inomhusmiljön. Vi har även 
modeller med lägre inomhusdel som går 

att placera över en dörröppning exempelvis, 
berättar Anders. 

Styr din luftvärmepump från mobilen
Elon har luftvärmepumpar som är förbe redda 
för styrning via SMS eller WiFi, som låter 
dig övervaka och styra din värmepump från 
exempelvis mobilen.
– Väldigt praktiskt för att till exempel se till 
att fritidshuset har en behaglig temperatur 
när du anländer, säger Anders.

När ska man installera?
Det kan vara klokt att installera till exempel 
under sommaren, så att man är förberedd 
när kylan kommer. Dessutom så kan värme-
pumpen i många fall klara 100% av uppvärm-
ningen under vår och höst, säger Anders.
En luftvärmepump måste enligt lag installeras 
av ett kylcertifierat företag och av install atörer 
med personligt kylcertifikat, berättar Anders. 
Vi på Elon hjälper dig med detta!

Utnyttja ROT-avdraget och Elons finansiering
Med ROT-avdraget blir installationskostnaden 
ca 30 % lägre. Elon erbjuder dessutom olika 
finansieringslösningar, så att du som kund 
själv kan välja hur och när du vill betala.

Vår Certifierade värmepumpsinstallatör Jimmy Rustad på Din Elon butik i Mora, har precis 
installerat en ny värmepump hos en kund vilken kommer att tjäna många sköna 1000-lappar i 
sänkta uppvärmningskostnader framöver.
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*Exempelkostnad vid delbetalning med Klarna. Välj räntefri delbetalning på 6 alternativt 12 månader eller välj delbetalning på 24 alternativt 36 mån 
med 9,99% ränta. Uppläggningskostnad samt administrativ månadsavgift tillkommer. Läs mer om Klarnas olika betalningsalternativ på sida 3.

4,1/6,5 
SCOP/SEER

5,2/3,2 kW  
Max värme-/kyl- 

kapacitet

22-43 dB 
Ljudnivå inne

4,1/6,9 
SCOP/SEER

5,7/4,15 kW 
Max värme-/kyl- 

kapacitet

22-43 dB 
Ljudnivå inne

Innerdel endast 26,8 cm hög Perfekt placering över de flesta ytterdörrar

• Rekommenderad yta: 25-145 m2

• Fjärrkontroll

• Möjlighet till appstyrning

Art nr 112658

710/mån i 24 mån*
14 495:-
NYHET

FUJI ELECTRIC
Luftvärmepump RSG-12 KMCB/ROG-12 KMCBN

4,2/7 
SCOP/SEER

5,5/3,8 kW 
Max värme-/kyl- 

kapacitet

22–40 dB 
Ljudnivå inne

1.   Sänker energikostnaden. En luftvärmepump kan minska  

uppvärmningskostnaden i din bostad med 20–60 %.

2.   Jämn värmefördelning. Om du har en braskamin eller annan uppvärmning 

kan luftvärmepumpen användas som fläkt för att fördela värmen i huset.  

Samtidigt blir inomhusmiljön bättre och energiförbrukningen lägre.

3.   Styr värmen via mobilen. Med din mobil kan du höja, sänka och 

 schema lägga värmen – var du än är. Så att det alltid är behaglig temperatur 

när du kommer hem. Läs om tilläggsmodulerna på elon.se.

Fördelar med  
en luftvärmepump

Kan fällas in i vägg

Specialbyggd för låg placering

• Rekommenderad yta: 35-160 m2

• Kompakt och lättplacerad golvmodell

• Enzymfilter för sundare inomhusmiljö

Art nr 110918

918/mån i 24 mån*
18 995:-
PASSA PÅ

FUJI ELECTRIC
Luftvärmepump ROG-09 LVCN/RGG-09 LVCB

10-års garanti på kompressorn

5,31/9,51 
SCOP/SEER

7,2/4,65 kW 
Max värme-/kyl- 

kapacitet

23-42 dB 
Ljudnivå inne

• Rekommenderad yta: 35-160 m2

• Närvarosensor – sparar energi

• Tystgående

Art nr 110917

918/mån i 24 mån*
18 995:-
PASSA PÅ

FUJI ELECTRIC
Luftvärmepump ROG-09 LZCAN/RSG-09 LZCA

• Tystgående

• Fjärrkontroll

• Möjlighet till appstyrning

Art nr 112657

641/mån i 24 mån*

12 995:-
NYHET

FUJI ELECTRIC  
Luftvärmepump RSG-09 KMCB/ROG-09 KMCBN

Köp till 
TADO smart  

temperaturstyrning

Läs mer på sid. 13

Extra låg 
innerdel - 

endast
26,8 cm
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*Exempelkostnad vid delbetalning med Klarna. Välj räntefri delbetalning på 6 alternativt 12 månader eller välj delbetalning på 24 alternativt 36 mån 
med 9,99% ränta. Uppläggningskostnad samt administrativ månadsavgift tillkommer. Läs mer om Klarnas olika betalningsalternativ på sida 3.

Energieffektiviteten 
för kylning

Bullernivåerna  
inomhus

Bullernivåerna  
utomhus

Energieffektiviteten 
för uppvärmning 
under genomsnittlig 
uppvärmningssäsong

Se till att energi- 
effektivitetsklassen 
anges för det kalla 
klimatet i den blå 
zonen.

Titta efter 
effektiviteten i 
kallt klimat

Den energidekal som alla luft-
värmepumpar ska förses med 
enligt EU-direktiv, visar energi-
effektiviteten vid såväl kylning 
(SEER) som uppvärmning (SCOP).

Varje luftvärmepump ska märkas 
med energieffektivitetsklass för 
medelklimat. Dessutom är det 
frivilligt att ange effektivitetsklass 
för användning i varmt och kallt 
klimat. För att veta hur produkten 
presterar i vårt nordiska klimat är 
det viktigt att energiklassen anges 
för kallt klimat, se kolumnen längs 
till höger i SCOP-delen.  
Bästa energiklass är A+++.

På dekalen kan du dessutom 
 jämföra produkternas ljudnivå, 
inomhus respektive utomhus.

4,6/8,1 
SCOP/SEER

6,5/4,8 kW 
Max värme-/kyl- 

kapacitet

22–42 dB 
Ljudnivå inne

• Värme, kyla och avfuktning

• Förbredd för WiFi och SMS-styrning

• Självrengöring

Art nr 111893

687/mån i 24 mån*
13 995:-
PASSA PÅ

CANVAC
Luftvärmepump Scirocco 12

5,3/9,0 
SCOP/SEER

7,2/4,82 kw 
Max värme-/kyl- 

kapacitet

21-45 dB 
Ljudnivå inne

• Rekommenderad yta: 40-200 m2

• Förberedd för WiFi och SMS-styrning

• Byggd för nordiskt klimat – värmer ner till -30 °C

Art nr 20-046

826/mån i 24 mån*
16 995:-
PASSA PÅ

CANVAC
Luftvärmepump Q Heat 720

Mycket bra  
kapacitet
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*Exempelkostnad vid delbetalning med Klarna. Välj räntefri delbetalning på 6 alternativt 12 månader eller välj delbetalning på 24 alternativt 36 mån 
med 9,99% ränta. Uppläggningskostnad samt administrativ månadsavgift tillkommer. Läs mer om Klarnas olika betalningsalternativ på sida 3.

4,1/7,0 
SCOP/SEER

4,8/4,2 kW 
Max värme-/kylkapacitet

21-38 dB 
Ljudnivå inne

5,3/9,2 
SCOP/SEER

7,0/4,16 kW 
Max värme-/kyl- 

kapacitet

21–45 dB 
Ljudnivå inne

• För yta upp till 125 m2

• Tyst läge och kompakt format

• Förberedd för WiFi och SMS-styrning

Art nr 112557

(ord.pris 9 995:-) 791/mån i 12 mån*

PRISSÄNKT

CANVAC
Luftvärmepump Scirocco 4

8 995:-

Kraftfull

• Rekommenderad yta: 40-160 m2

• Förbredd för WiFi och SMS-styrning

• Byggd för nordiskt klimat

Art nr 20-045

779/mån i 24 mån*

15 995:-
PASSA PÅ

CANVAC
Luftvärmepump Q Heat 700
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*Exempelkostnad vid delbetalning med Klarna. Välj räntefri delbetalning på 6 alternativt 12 månader eller välj delbetalning på 24 alternativt 36 mån 
med 9,99% ränta. Uppläggningskostnad samt administrativ månadsavgift tillkommer. Läs mer om Klarnas olika betalningsalternativ på sida 3.

• Framtagen och testad för rengöring av 
luftvärmepumpar

• Passar alla märken av luftvärmepumpar

• Räcker till en rengöring

Art nr 22-096

299:-
PASSA PÅ

CANVAC
Rengöringsmedel luftvärmepump 
Q Effect

• 104 x 52 cm

• Skärmtak som skyddar 
luftvärmepumpen

• Distanser minskar risken för 
fuktskador på fasaden

Art nr 112417

999:-
PASSA PÅ

FUJI ELECTRIC
Skärmtak för utomhusdel

• Perfekt för dig som vill ha värme- 
pumpen fristående på markplattor

• Pulverlackerat stål

• Bredd 87 cm, höjd, 40,5 cm och 
djup 39 cm

Art nr 22-104

799:-
PASSA PÅ

CANVAC
Markstativ till luftvärmepumpar

• Passar de flesta utomhusdelar

• Obehandlat trä

• Skyddar mot snö, is, löv m m

Art nr 22-004

1 795:-
PASSA PÅ

CANVAC
Träskydd luftvärmepump

• Styr din Canvac luftvärmepump med 
din smartphone eller surfplatta

• Kontroll via appen NetHome

• Android och iOS-kompatibel

Art nr 24-026

1 995:-
PASSA PÅ

CANVAC
WiFi-adapter till Q Heat 
luftvärmepump

Inbyggd

WiFi

• Styr din inomhusenhet via en app

• Övervaka energiförbrukningen och 
kontrollera vädret

• Ställ in frånvaroschema för att minska 
elförbrukningen

Art nr 112097

1 495:-
PASSA PÅ

DAIKIN
WiFi till Daikin Comfora/Sensira 
luftvärmepump

Inbyggd

WiFi

Bra tillbehör  
till din nya 

luftvärmepump

Håll din  
luftvärmepump  

i toppskick

• Ändra graderna i hemmet via mobilen

• Liten och smidig

• Varnar vid temperaturer under +5 grader

Art nr 24-027

291/mån i 12 mån*
2 995:-
PASSA PÅ

CLIMATECH
SMS-styrning till 
luftvärmepumpar

Passar alla  
luftvärmepumpar
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*Exempelkostnad vid delbetalning med Klarna. Välj räntefri delbetalning på 6 alternativt 12 månader eller välj delbetalning på 24 alternativt 36 mån 
med 9,99% ränta. Uppläggningskostnad samt administrativ månadsavgift tillkommer. Läs mer om Klarnas olika betalningsalternativ på sida 3.

Luftförbättring

• Rekommenderad yta 10-60 m2

• Perfekt för krypgrunder och utrymmen med låg takhöjd

• Ansluts smidigt direkt till avloppet

Art nr 111864

574/mån i 12 mån*

6 395:-
PASSA PÅ

WOODS’S
Avfuktare DSC50FM

• Helautomatisk

• Smidig och lätt att flytta

• Slang kan anslutas direkt till golvbrunn

Art nr 112427 

(ord. pris 1 895:-)

1 795:-
PRISSÄNKT

CANVAC
Avfuktare CAF1101V

Gå gärna in
på elon.se så hittar
du mer varor till
fantastiska priser

Rekommenderad yta: 45 m2

Avfuktningskapacitet: 10 liter/dygn
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*Exempelkostnad vid delbetalning med Klarna. Välj räntefri delbetalning på 6 alternativt 12 månader eller välj delbetalning på 24 alternativt 36 mån 
med 9,99% ränta. Uppläggningskostnad samt administrativ månadsavgift tillkommer. Läs mer om Klarnas olika betalningsalternativ på sida 3.

Luftrenare

Bra för allergiker
Vi erbjuder flera produkter, bland annat luftrenare, med Svalanmärkning.  
Märkningen innebär att Astma- och Allergiförbundet granskat produkten och 
 rekommenderar den ur allergisynpunkt. 

Förbundet är en medlemsorganisation som jobbar för ett friskare liv för de med 
astma, allergier och överkänslighet – bland annat genom att vägleda konsumenter 
vid val av olika produkter.

• Effektiv luftrening för ca 92 m2

• WiFi och app

• Filtrerar 400 m2 luft/timme

Art nr 113164

416/mån i 12 mån*
4 495:-
NYHET

ELECTROLUX
Luftrenare PA91-404GY

• Effektiv luftrening för ca 129 m2

• WiFi och app

• Filtrerar 600 m2 luft/timme

Art nr 113165

499/mån i 12 mån*
5 495:-
NYHET

ELECTROLUX
Luftrenare PA91-604GY
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*Exempelkostnad vid delbetalning med Klarna. Välj räntefri delbetalning på 6 alternativt 12 månader eller välj delbetalning på 24 alternativt 36 mån 
med 9,99% ränta. Uppläggningskostnad samt administrativ månadsavgift tillkommer. Läs mer om Klarnas olika betalningsalternativ på sida 3.

• Luftrening för upp till 50 m2

• Neutraliserar 97 % av virus

• Tar bort partiklar som traditionella 
luftrenare inte klarar

Art nr 112268

(ord. pris 4 495:-) 374/mån i 12 mån*
3 995:-
PRISSÄNKT

LIGHTAIR
Luftrenare IonFlow 500

• Tystgående

• Justerbart ångutlopp

• Möjlighet att tillsätta doft

Art nr 107679

(ord. pris 699:-)
399:-
PRISSÄNKT

CANVAC
Luftfuktare CLF1301V

Gå gärna in
på elon.se så hittar
du mer varor till
fantastiska priser

• Producerar både varm och kall ånga

• Bakteriedödande UV-ljus och doftspridare

• Ger dig möjlighet att schemalägga aktiviteten med 
timerfunktionen

Art nr 107680

(ord. pris 1  195:-)

PRISSÄNKT

CANVAC
Luftfuktare CLF3301X

899:-
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Smarta övervakningskameror
Koppla övervakningskameran direkt till ditt WiFi-nätverk och 
styr den från din app. Om kameran upptäckter ljud eller rörelse i 
rummet skickas notis till appen och inspelning påbörjas.

• Ha koll på din strömförbrukning

• Stöd för Alexa eller Google Assistant

• Schemalägg när inkopplad utrustning 
ska slås på

Art nr 112743

299:-

NEDIS
Strömmonitor & WiFi  
smart plug WiFiP120WT

Smartare energi
Koppla upp dina eluttag med smart plugs. Schemalägg aktiviteter enkelt i  
appen, som att slå på belysning när du inte är hemma eller ha enheten på en  
timer. Du slipper då tänka om du stängt av enheten innan du åkte hemifrån. 

• Anslut upp till 3 enheter och 4 via usb 

• Stöd för Alexa eller Google Assistant

• Schemalägg när inkopplad utrustning ska 
slås på

Art nr 112744  

499:-

NEDIS
Strömmonitor & WiFi  
smart plug WiFiP310WT

449:-
NYHET

NEDIS
Smart IP-kamera WIFICI05CWT

• Rörelse- eller ljudaktiverad inspelning

• Mörkerseende upp till 5 meter

• 2-vägs kommunikation

Art nr 112732

• Rörelse- eller ljudaktiverad inspelning

• Mörkerseende upp till 10 meter

• 2-vägs kommunikation

Art nr 112965

699:-
NYHET

NEDIS
Smart IP-kamera WiFiCI20CGY

Enheterna är ofta även utrustade  
med en strömmonitor så du enkelt kan 
hålla koll på din förbrukning. 

Tilt & panoreringsfunktion
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• Styr och schemalägg din 
värmepump och AC via app

• Kompatibel med de flesta 
luftvärmepumpar och AC

• Enkel installation  

Art nr 113409

1 195:-
NYHET

TADO
Smart temperaturstyrning
TAD-103590

• Startpaket: Internetbrygga och 
elementtermostat

• Styr värmen via app

• Kompatibel med Apple Homekit,  
Amazon Alexa och Google Assistant

Art nr 113030 

1 395:-
NYHET

TADO
Smart temperaturstyrning
Starter Kit V3

Köp till extra termostater

Art nr 113031 1-pack 799:- 
Art nr 113032 2-pack 1 695:- 
Art nr 113033 4-pack 2 995:-

Anpassningsbar  
efter väder 
Tado AC & Heat Pump Controller 
anpassar sättet att kyla på utifrån 
väderleksrapporten. Dagar då det är 
molnigt eller mulet kommer den 
kyla mindre än dagar när solen 
 skiner mer, därigenom optimerar du  
dina uppvärmningskostnader. 

Geofencing
Kyl inte ner ett tomt hem. Tado 
notifierar dig att stänga av din AC 
när den sista personen lämnar 
hemmet, eller börjar kyla innan du 
kommit hem. 

Känner av öppna  
dörrar och fönster 
Kyl inte ner ett rum som inte be-
höver det. - Tado Smart AC Control 
känner av öppna fönster eller dörrar 
och ger dig en notis om att stänga 
av AC:n för att spara energi. 

Smarta
hemmet
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*Exempelkostnad vid delbetalning med Klarna. Välj räntefri delbetalning på 6 alternativt 12 månader eller välj delbetalning på 24 alternativt 36 mån 
med 9,99% ränta. Uppläggningskostnad samt administrativ månadsavgift tillkommer. Läs mer om Klarnas olika betalningsalternativ på sida 3.

En tryggare vardag 
Med konventionella system för rörelsedetektering måste du lägga tid på att titta  igenom 
inspelat material. Med Netatmo smart inomhuskamera får du istället en  avisering om att en 
inkräktare har upptäckts, komplett med en bild på personens ansikte och ett videoklipp.  
Det går även att inaktivera videoinspelning och aviseringar för kända ansikten, så att familj 
och vänner slipper känna sig övervakade eller fastna på film.

När den smarta inomhuskameran hör ett larm, till exempel en rökdetektor, ett CO2-larm, 
säkerhetslarm eller en siren, skickas en avisering till appen och ett videoklipp  spelas in.  
Om du har smart belysning från exempelvis Philips Hue, så kan dessa inte greras med  
hjälp utav tjänsten IFTTT, där lampan tänds när utomhuskameran identifierat ett ansikte 
eller bil utanför. 

• Alertzones ställ in när kameran 
ska reagera och på vad 

• Infrarött nattläge med sikt upp 
till 15 meter

• Inbyggd strålkastare som  
kan triggas att tändas av djur, 
människor eller bilar

Art nr 113035

274/mån i 12 mån*

NETATMO
Smart utomhuskamera

2 795:-

Utomhuskameran ger dig möjlighet 
att få anpassade notiser beroende 
på om människor, djur eller bilar 
identifieras utav kameran. 

• Styr och övervaka via app

• Kompatibel med Google Assistant 
och Apple HomeKit

• Teknik för ansiktsigenkänning och 
inbyggd mikrofon

Art nr 113036

1 795:-
NYHET

NETATMO
Smart inomhuskamera

• 10 års batteritid

• Avisering till app när  
brandlarmet triggas

• Slipp hämta trappstegen, stäng av 
larmet via appen istället

Art nr 113460 

1 995:-

NETATMO
Duopack smart brandvarnare

PRISSÄNKT

(ord. pris 2 190:-)
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*Exempelkostnad vid delbetalning med Klarna. Välj räntefri delbetalning på 6 alternativt 12 månader eller välj delbetalning på 24 alternativt 36 mån 
med 9,99% ränta. Uppläggningskostnad samt administrativ månadsavgift tillkommer. Läs mer om Klarnas olika betalningsalternativ på sida 3.

• Extra termostat för Netatmo  
smart radiator-system

• Schemalägg uppvärmning från appen

• Skapa individuella värmescheman från 
rum till rum

Art nr 113045

749:-

NETATMO
Smart termostat till element

• Fjärrstyrd termostat till din 
värmeanläggning

• Fungerar över ditt WiFi-nätverk

• Kompatibel med iOS och Android

Art nr 113043

1 695:-

NETATMO
Smart termostat till 
värmeanläggning

Netatmo väderstation ger dig värdefull insikt om ditt klimat både 
utomhus men även inomhus. Den mäter och sparar data om väder, 
luftkvalitet, lufttryck och temperatur. Om luftkvalitetet är dålig inom-
hus får du en  avsiering till appen om att vädra. 

• Ger relevant klimat- och väderdata, 
både ute och inne

• Ger dig smarta analyser genom 
Android- eller iOS-appen

• Kompatibel med Amazon Alexas 
röststyrning

Art nr 113650 

2 195:-
PAKETPRIS

NETATMO
Väderstation

Köp till
Netamo

vindmätare 
999:-

Art nr 113040

241/mån i 12 mån*

Paketpris med 
väderstation och 

regnmätare

Köp till

• Skapa individuella värmescheman 
från rum till rum

• Upptäcker öppna fönster

• Styr med Netatmos app som finns 
för både iOS och Android

Art nr 113044 2 termostater 1 895:- 

Art nr 113651 5 termostater 3 995:-

FR. 1 895:-

NETATMO
Smart radiator startkit
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Erbjudandena gäller så länge lagret räcker fr o m 2 september t o m 3 november 2019, om inte annat anges. Vissa lokala avvikelser kan förekomma i sortiment och priser – vänligen kontakta närmaste butik för aktuell info.  
Alla priser inkluderar 25 % moms. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. I priserna ingår återvinningsavgift enligt nya producentansvarslagen. * Läs mer om Klarnas olika betalningsalternativ på sida 3.

Hitta din närmaste Elon-butik på elon.se MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT

Enklare vardag med WiFi
Ställ in värmen hemma eller i fritidshuset – utan att vara på plats!  
Lösningen är en luftvärmepump med WiFi. Då kan du höja, sänka och schemalägga värmen bekvämt med din mobil.  
Smidigt om du är på resa och vill komma hem till önskat inomhusklimat. Och riktigt behändigt för dig med luftvärmepump i  
sommar- eller fjällstugan. Förutom produkter med inbyggd WiFi finns andra lösningar och tillbehör att köpa till.  
De ger också möjlighet att fjärrstyra din luftvärmepump med mobilen.

Utrustad med Intelligent Eye som gör att värmepumpen 
riktar den varma eller kalla luften dit den behövs som bäst.

5,10/7,63 
SCOP/SEER

6,9/4,5 kW 
Max värme-/kyl- 

kapacitet

19-41 dB 
Ljudnivå inne

• Riktar kalluften direkt mot taket vid kyldrift - effektivt

• Otroligt effektiv vid kallt klimat - kraftfull effekt

• Frisk och ren luft med Flash Streamer – högeffektiv 
luftrengöring som avlägsnar partiklar, allergener och odörer

Art nr 113752

1056/mån i 24 mån*

21 995:-
NYHET

DAIKIN
Luftvärmepump, Stylish 30 RXTA30N / FTXTA30AW

Inbyggd

WiFi

Vi hjälper dig att 
 installera din nya 
luftvärmepump

Läs mer på sid. 3 


