
Flexit badrumsfläkt VARIO

• Tystgående (fr 17 dB)
• Energisnål
• Lätt att rengöra

Effektiv, tystgående och flexibel våtrumsfläkt 
För utsug i badrum och våtrum. Många möjligheter
att justera in för optimal drift och komfort. Anpassad
både för 100mm och 125 mm kanaler. Uttagbar
fläkt gör rengöringen enkel av såväl propeller som
kanal. Automatisk vädringsfunktion gör det enkelt för
kontinuerlig ventilering.

Artikel nummer: 113383

EAN-nummer: 7023671133832

E-nummer: 4907141



Flexibel montering
Stos för både 100 mm och 125 mm
medföljer som enkelt monteras på
fläktens baksida.
Fläkten kan placeras vertikalt eller
horisontellt.
Kan även monteras utan stos där hålet
inte är ”standarddimension eller runt”.

Enkel att rengöra
Kanalerna som går ut från fläkten blir
smutsiga av damm och fukt. Regelbunden 
rengöring gör ventilationen effektivare
och bidrar till bättre miljö i rummet.
Fläkthjulet kan enkelt tas ur och det
blir lättare att rengöra såväl kanal som
fläktens propeller utan att använda
verktyg.
Fläkten har en on/off knapp på insidan för
att bryta strömmen i fläkten vid rengöring.

Fjärrkontroll
Inställning av fläktens olika
funktioner kan göras med den
medföljande fjärrkontrollen eller
direkt på fläktens kontrollpanel.

Anpassa fläkten till dina behov

Fläkten har en mängd funktioner som du kan ställa in efter dina egna behov

Minimum inställning av ventilation (tystare drift)

Maximum inställning av ventilation

  Smart fuktstyrning med alternativ effekt

Timerfunktion för både eftergångstid och senare start

Tio stegs hastighets kontroll för både Min- och Max- effekt

Inställning för kontinuerlig eller periodisk ventilation under dygnet

Automatisk ventilation för kontinuerlig ventilation

Kullager

100-240 V / 50-60 Hz 
3,8 W 
0,03 A 
220 RPM 
IP 44 
0,35 Kg 

Ø Speed dB(A) 3m Pa Max Min - Max

24 Hours 17 33 -

Silent 22 19 74 58 - 74

Max 31 31 91 66 - 91

24 Hours 17 40 -

Silent 21 20 90 69 - 90

Max 32 32 115 87 - 115

100 mm

125 mm

m³/h

Se fläktens användarmanual på www.flexit .com för utförlig information.
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Flexit Sverige AB
info@flexit.com  
www.flexit.com

Våra produkter är i ständig utveckling och vi förbehåller oss rätten att göra mindre
förändringar. Vi ansvarar ej för eventuella tryckfel som uppstått.


