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•

Tunn - bygger ut endast 7 mm

•

Diskret & elegant

•

Hög kapacitet

•

Tillbehörsserie

Fresh T-serien
Frånluftsﬂ äktar av instickstyp för toalett,
dusch- och tvättrum, samt andra utrymmen
som är i behov av ventilation. T-Serien står
för mjuk rund design med tunn proﬁl.
Som tillbehör ﬁnns fronter i krom, guld eller
borstad aluminium.

Aluminium

Guld

Krom

Specifikation
Beteckning

Beskrivning

Art. nr.

T100

Standard ﬂ äkt

291031

T100T

Timer justerbar 1-25 min.

291035

T100HT

Frånluftsﬂ äkt med justerbar timer 1-25 min.
samt inbyggd fuktstyrning (60 -80% RH)

291038

Som extra tillbehör ﬁnns kåpor i färgerna: borstad aluminium, krom och guld. Passar samtliga modeller.
Beteckning

Art. nr.

Kåpa krom

291047

Kåpa guld

291048

Kåpa borstad aluminium

247049

Tillbehör till dessa ﬂ äktar ﬁnns sist under denna ﬂik (ﬂik 6) ”Tillbehör ﬂ äktar”.
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Fresh T-Serien
Våtrumsﬂ äktar av instickstyp för badrum,
toalett och andra utrymmen som behöver
frånluft.
Fläkten har sintrade bronslager som ger
lång livslängd och gör att man kan montera
horisontellt i vägg eller vertikalt i tak. Som
tillbehör ﬁnns fronter i krom, guld eller
borstad aluminium.

Tekniska data Fresh T- serie
Kapacitet m³/h

77

Ljudnivå dBA (1m)

38,8

Effekt W

15

Vikt kg

0,6

Spänning: ~230 V 50 Hz S - märkta, CE- märkta, IP44
Material samtliga: konstruktionsplast

Fläkten erbjuds i tre olika utföranden:
standard, tidstyrd eller fuktstyrd.

Modeller/funktion
T100
Grundmodell utan styrning, styrs externt
med t ex brytare.
T100 T
Timerﬂ äkt med justerbar eftergångstid
1 - 25 minuter. Fläkten startar när
belysningen (eller separat brytare) slås till.
Den inställda eftergångstiden startas när
belysningen slås ifrån.

Mått Fresh T- serie (mm)
A

150

B

7

C

89

D

99

Material samtliga: konstruktionsplast

A
B

T100 HT
Fläkt försedd med timer och fuktstyrning.
Med timern fås en eftergångstid, justerbar
1 - 25 minuter. Fläkten startar när
belysningen (eller separat brytare) slås
till. Den inställda eftergångstiden startas
när belysningen slås ifrån. Fuktstyrningen
startar ﬂ äkten när den relativa fuktigheten i
rummet överskrider inställt värde. Justerbar
mellan 60 -80% RH.

C

D

Testad enligt ISO 5801:1997 (TYPE A).
BSRIA rapport nummer 16060/1 02/01.
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