Fresh

Kanalventilator TF Ø100 mm
Art. Nr
DB nummer
VVS nummer

430102
1613746
353424100

Kompakt design
Høj kapacitet
Tre hastigheder
Kan afmonteres
Let at vedligeholde

Ø100 mm kanalventilator som kan
afmonteres. Aksial model med lige
luftgennemstrømning. Ventilatoren har
tre hastigheder, høj, mellem eller lav,
dette styres via den elektriske forbindelse.
Funktioner
B

Teknisk data
Placering
Maks. Tryk (Pa)
[ProductFreeToAirM3H]
Lydtrykniveau 3m - dB (A)
Strømforbrug (W)
Spænding (V)
Tilslutning
Isoleringsklasse
Type motor
Kapslingsklasse
[ProductUnpackageWidth]
[ProductUnpackageHeight]
[ProductUnpackageDepth]
Materiale
[ProductEtimCode]
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Kanalventilator
200
0
21, 24, och 27
0
230V AC
1-fase
II
AC
IP 44
298
230
175
Plast
EC001148
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Beskrivelse
Beskrivelse/anvendelse
Kanalventilator som kan afmonteres. Aksial model med
lige luftgennemstrømning. Ventilatorchassiset kan
afmonteres, hvilket gør det muligt at rengøre kanalen
indvendigt. Ventilatoren er beregnet til indblæsning og
udsugning og kan monteres vertikalt og horisontalt.
OBS! Ventilatoren må ikke bruges som røggasventilator
eller i et eksplosivt miljø, den indkommende luft må ikke
overstige en temperatur på +40° C.
Montering
Ventilatoren kan monteres horisontalt eller vertikalt i
kanalen. Skru ventilatoren fast i træreglar eller anden
egnet konstruktion. Det anbefales, der minimum er en
kanallængde på ca. 1 meter foran ventilatoren, dvs. på
"sugesiden" og ved lodret installation er det vigtigt, at
kanalåbningen er udstyret med en rist eller lignende, der
forhindrer, at løse partikler og vand trænger ind i
ventilatormotoren. Tilslut kanalen på den ene eller begge
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sider afhængigt af brugen. Sørg for, at monteringen er
stabil.
Vedligehold
Ventilatoren bør rengøres et par gange om året for
optimal funktion. Før rengøring skal ventilatoren være
spændingsløs. Det letter rengøringen at løsne de to
klemmer på den ene side af ventilatoren. Ventilatoren kan
derefter rengøres med en fugtig klud eller lignende.
Garanti
Ventilatoren har fem års garanti mod fabriksfejl.
Reklamation sker til forhandleren.
Miljø og genbrug
Produktet er mærket med WEEE-symbolet, som betyder at
ventilatoren ikke må bortskaffes med
husholdningsaffaldet, men skal afleveres på
genbrugsstation eller indsamlingssted.

We accept no liability for printing errors and reserve the right to make material and design changes.

fresh.dk

Tilbehør

HastighedsregulatorFugtstyring

Termostat

Art. Nr

Art. Nr

195318

Art. Nr

195326

195328

TMLS Ø100
Udsugningsventil FMLS Ø100
mm
Ø100
mm
DVS100
indblæsningsventil Art. Nr
udsugningsventil
Art. Nr

451024

Art. Nr

451023

Ø100x1000
mm kanal

Ventilationstape
PVC 50 mm x

Spændebånd
Ø60-165 mm 2

Ø102x3000
mm alu.

Ø100x600 mm
lyddæmpende

Ventilations/køkkenslange

plast rund

10 mtr.

stk.

flexslange

rør

Art. Nr

Art. Nr

Art. Nr

Art. Nr

Ø105x1500
mm

841100

840123

Art. Nr

361255

381030

581401

Art. Nr
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