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På bad er det svært viktig med god ventilasjon for å fjerne fukt og annen forurensing. I nyere boliger er det krav til  
balansert ventilasjon og ventilasjonen på baderommet er dermed ivaretatt. I eldre boliger uten balansert ventilasjon må  
man sørge for at rommet ventileres på en annen måte. Gamle hus pusses opp, det tilleggsisoleres og blir omgjort til å  
bli mer energieffektive, noe som er bra, men kan påvirke inneklimaet. Det er viktig å ikke glemme ventilasjonen. 

En bra og effektiv måte er å installere en Flexit Pro7 i et våtrom som bad, toalett og et vaskerom. 
Ved å installere Flexit Pro7 kan du tilpasse ventilasjonen etter bruken av baderommet. Den har god kapasitet og er svært 
stillegående. Sammen med åpen spalte under døren, vil Pro7 sikre ren og frisk luft på ditt baderom. 

Tenk hele huset
For att Pro7 skal fungere optimalt så bør man se over helheten, slik at gjennomstrømningen fungerer slik den skal 
samt at det tilføres luft utenfra og inn i huset via friskluftsventiler. Les mer om hvordan det fungerer og om de tre ulike 
ventilasjonsmetodene på www.flexit.no. 

Fordeler med å velge Pro7 baderomsvifte:
• Svært stillegående
• Automatisk fuktstyring
• Kontinuerlig og behovstyrt ventilasjon
• Lett å tilpasse ulike behov
• Svært lavt energiforbruk
• Avtagbar front for enkelt renhold
• Integrert termostat for varmeflytting

Pro7 har ni ulike funksjoner og du velger enkelt innstilling via en multifunksjonsvelger. 
Fronten demonteres enkelt for rengjøring av viften og kanal.  
Pro7 er en stillegående, energieffektiv og har høy kapasitet. 

Pro7 - Badersomsviften som har alle funksjonene du behøver
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Automatisk og behovsstyrt ventilasjon

Teknisk informasjon
Artikkelnummer Pro7 hvit 115462

Artikkelnummer Pro7 sort 119715

Spenning / Frekvens 230 V / 50 Hz

Energiforbuk 3 W

Tetthetsklasse IP 44

Isolasjonsklasse Klasse II

Kapasitet, friblåser

Minimum hastighet 40 m3/h

Middels hastighet 60 m3/h

Høy hastighet 95 m3/h

Maks hastighet 110 m3/h

Maks trykkfall 48 Pa

Lydtrykk 17-25 dB(A) 3m

Vekt 0,48 Kg

Omgivelsestemperatur 5 - 35°C

Kanal Ø100/125

Plassering Vegg eller tak

Materiale Polypropen

Fargekode hvit RAL 9016

Fargekode sort RAL 9004

Plassering Vegg eller tak

Ø 175 45 10

Ø 99

25

Helautomatisk – tre hastigheter 
Kontinuerlig grunnventilasjon – lav hastighet 
Bevegelsessensor – middels hastighet 
Fuktstyring – høy hastighet

Når du har behov for ekstra avtrekk 
Samme som innstilling 1, men her får du ekstra hjelp til å lufte ut fuktigheten da
fuktstyringen er innstilt på maks. hastighet.

Uten bevegelsessensor
Her går viften som i innstilling 1, med kontinuerlig grunnventilasjon og fuktstyring, men 
uten bevegelsessensor.
 
Autostart med fukt- og bevegelsessensor 
Starter automatisk ved nærvær eller når fuktigheten i rommet øker.

Velg mellom ulike funksjoner ut ifra hva som passer ditt behov best: 

Manuell start/stopp med strømbryter 
Ved tilkobling til separat bryter.  
Viften går på høy hastighet.

Luftefunksjon
Sørger for utlufting, for eksempel av fritidsboligen når du ikke er der. Hvis viften har vært inaktiv i mer enn ett 
døgn, aktiveres luftesfunksjonen og sørger for 30 minutters utlufting av boligen hver 12. time. For øvrig samme 
som innstilling 4. 

Varmeflytter
Flytter overskuddsvarme fra ett rom til ett annet. Med innebygd elektronisk termostat.

Som innstilling 3, men grunnventilasjonen har en middels hastighet.

Kun fuktighetsstyring, viften går på høy hastighet.

Pro7 har vedlikeholdsfrie 
kulelager for lang levetid IP 44
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Les mer om 
tilbehør og andre 

vifter på
www.flexit.no

Tilbehør til Pro7 baderomsvifte

Telefon 69 81 00 00 
post@flexit.no

Kontaktinformasjon

Flexit er leverandør av ren og frisk luft-løsninger for et sunt innemiljø. Flexit er markedsleder innenfor boligventilasjon og 
sentralstøvsuger og har levert ren og frisk luft til boliger i Norge siden 1974. Flexit er et norskeid firma. Alle produkter er 
utviklet og testet spesielt for nordisk klima. Det gir trygghet for deg!

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

Ar
t.n

r. 
 1

17
16

6N
   

  
   

 1
0/

20
20

Veggjennomføring 
RG100 Ø100/350mm

Art.nr. 400081

Dekkplate Pro7
Art.nr. 115463

Utvendig sjalusirist 100 KV2  
med  rød stuss for Ø100 

mm kanal
Art.nr. 117143

Veggjennomføring  
0,5m 4” fleksibel

Art.nr. 09120

Lamellventil MW 100  
med stuss hvit
Art.nr. 400083

Tilbakeslagsspjeld  
FBD Ø100 plast 
Art.nr. 400060

Utvendig sjalusirist 100 KV2  
med svart stuss for Ø100 

mm kanal
Art.nr 117144

Utvendig sjalusirist 100 KV2  
med hvit stuss Ø100 mm

Art.nr. 116710


