Airmove Flow 125

SKANNA FÖR MONTAGE& PRODUKTFILMER

Badrumsfläkt med konstantdrift
Airmove Flow är en badrumsfläkt med
konstantdrift och fuktstyrning och utbytbar
front för olika designvarianter.
Fuktsensorn aktiveras då RH halten är över 65% och
evakuerar då 165 m³ luft/ timme under 30 minuter
eller tills dess att fuktighetsgraden sjunkit under 65%
då den återgår till grundflödet på 120 m³ luft / timme.
Airmove Flow drivs av en effektiv kullagermotor med
en låg strömförbrukning.

Konstantdrift med fuktsensor
Airmove Flow löser problem med fukt i våtutrymmen.
Genom att installera Airmove Flow med konstantdrift får
man en behaglig och balanserad luft i våtutrymmen och
skapar ett flöde, då luftfuktigheten är hög evakuerar
fläkten mer luft tills rummet når rätt luftfuktghet.
Resultatet blir en jämnare och bättre luftkvalitet i huset
samt en torr och bra miljö i våtutrymmen.

Auktoriserad återförsäljare

www.airmove.se

En enkel lösning på ett
stort problem
Kontinuerlig drift
Låg strömförbrukning
Utbytbar front för att matcha inredning

MONTAGEANVISNING

Airmove Flow 125

Montering görs i kanal min Ø125 på vägg och skruvas fast med 4 skruvar.
Elanslutning görs i fast installation och skall göras av behörig elektriker.
Fläkten ska alltid skyddas av säkring. Inkoppling görs enligt beskrivning nedan.
Inkoppling görs i kopplingsplint under främre platskåpan.

Teknisk data

Spänning: 230V AC , 50Hz · Temperaturområde: 0-40°C
Kapslingsklass: IPX4

Anslutningsarea

Ø 125 mm

Effekt

Låg, 7W, Hög 10W

Kapslingsklass

IPX4

Koppla bort fläkten från elnätet före anslutning,
underhåll och/eller reparation.

Ljudnivå

Låg 26 dB(A), Hög 30 dB(A)

▶

Montering och/eller reparation skall utföras av behörig
elektriker och i enlighet med dessa anvisningar.

Luftflöde

Låg 120m³/h, Hög 165m³/h

Yttermått (BxHxDj)

200x200x17 mm

▶

Fläkten är avsedd för anslutning till 230V, 50Hz.

Lufttryck

Låg 22 Pa, Hög 30 Pa

▶

Fläkten ska skyddas av säkring enligt gällande regler.

▶

Fläkten får endast användas på avsett sätt och inga
förändringar på konstruktion får göras.

▶

▶

Fläkten är inte avsedd att användas av personer (barn
eller vuxna) med någon typ av funktionshinder eller av
personer som inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap
för att använda den, såvida de inte har fått anvisningar
gällande användande av apparaten av någon med
ansvar för deras säkerhet.

▶ Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med
apparaten.
▶ Använd inte fläkten i explosiv miljö, exempelvis i närheten
av brännbara vätskor, gaser eller damm, eller i miljö som
innehåller giftiga eller hälsoskadliga ämnen.
▶ Fläktens öppningar får inte stängas
▶ För bästa resultat och livslängd, följ alla anvisningar och
säkerhetsanvisningar.

GARANTIBEVIS
2

2 års garanti gäller fabrikationsfel.

års
GARANTI

Gäller under förutsättning att villkoren följs.

RÅD OCH ANVISNINGAR
Rengöring: Airmove Flow bör rengöras någon gång per år för bästa funktion.
Innan rengöring måste den göras spänningslös. Fläkten ska endast rengöras
med fuktig trasa samt för fläktbladen en lämplig borste (exempelvis en mindre
målarpensel)
Miljö och återvinning: Får EJ slängas med hushållsopor, skall återvinnas på
lämplig återvinningsplats.
Eget montage: Sker montaget av ej ackrediterad person, måste funktionskontroll säkerställas. Vid minsta osäkerhet kontakta inköpsstället för ytterligare
information.

VARNING

Denna produkt är inte ämnad för användning av människor
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med
bristande erfarenhet eller kunskap, om de ej övervakas eller
instruerats angående produktens användning av en person
ansvarig för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt för
att försäkra att de inte leker med produkten.

Läs noga igenom garantivillkoren före montage och installation.
Garantin gäller under förutsättning att:
• Airmove monteras / installeras enligt montageanvisning.
• Airmove rengörs periodiskt enligt montageanvisning.
• Airmove inte används i utsatta miljöer, t.ex. inom industri
eller andra miljöer där fläkten riskerar att exponeras mot
lösningsmedel, hög dammtäthet, gaser m.m.
• Att kund vid eget montage utför egenkontroll gällande
monteringsanvisning och funktionskontroll.
• Att montage sker i normal bostadsmiljö.
• Airmove inte är utsatt för åsknedslag eller onormala strömtoppar.
• Att produkten är inkopplad med spänning 230V AC , 50Hz
• Att inköpsbevis/kvitto kan uppvisas.
• I övrigt enligt konsumentköplagen.
• Vid garantianspråk, kontakta återförsäljaren.

WARNING

This appliance is not intended for use by humans with
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instructions concering use of the appliance by
person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

