
Flexit baderomsvifte VARIO

• Meget stillegående 

• Minimalt strømforbruk 

• Mange regulerings- 

muligheter

Effektiv, lydsvak og fleksibel vifte 
For avtrekk i bad og våtrom. Mange regulerings-
muligheter for optimal drift og komfort. Passer 
både Ø100 og Ø125 mm kanaler. Uttagbar 
vifteenhet gjør det meget enkelt å utføre nødvendig 
renhold i kanal. Integrert strømbryter.  Automatisk 
luftefunksjon sørger for regelmessig ventilering. 

113383 Baderomsvifte Vario

NOBB nr. 47139260

GTIN nr. 7023671133832

NRF nr. 6552504

E-nr. 4907141



Fleksibel montering
Stusser for både Ø100 og Ø125 mm 
medfølger som enkelt monteres på 
viften. 

Viften kan plasseres i valgfri retning. 

Kan også monteres uten stuss, f.eks over 
hull i mindre og ukurante dimensjoner.

Enkelt renhold
Kanaler ut gjennom vegg blir raskt fylt 
med støv og skitt. Regelmessig renhold 
i kanal vil bedre avtrekket og gi et bedre 
miljø i rommet. Viftehjulet kan enkelt 
løsnes slik at man kommer til kanalen 
uten bruk av verktøy.  
Integrert bryter gjør at man kan koble 
vekk spenning direkte på viften. 

Fjernkontroll 
Instillinger av viftens funksjoner 
kan gjøres via medfølgende 
fjernkontroll i tillegg til på viftens 
kontrollpanel

Tilpass viften til ditt behov
Viften har en rekke funksjoner hvor de fleste kan tilpasses brukerens 
behov;

Silent modus for lav lyd 

Maks modus for maks avtrekk  

Smart fukstyring med alternative driftsmodus 

Timerfunksjon for både ettergangstid og forsinket start 

Ti trinns hastighetskontroll i både Silent og Maks modus 

Modus for døgnkontinuerlig ventilasjon (24 Hours)

Automatisk luftefunksjon for regelmessig ventilering  

Kulelager

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 viftens brukermanual på www.flexit.no for utfyllende informasjon
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Flexit AS
Tlf 69 81 00 00
post@flexit.no   www.flexit.no

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten 
til endringer. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå. 


