
Badrumsfläktar

S100-125

Funktioner & Fördelar

• Tre modeller per dimension

• Godkända för montage i våta utrymmen

• Kan placeras i både vägg och tak

Modeller
Modell Fresh S100 / S125
Insticksfläkt med Ø100/125 mm insticksdel. 
Grundmodell utan styrning

Modell Fresh S100 T / S125 T
Insticksfläkt med Ø100/125 mm insticksdel, försedd 
med eftergångstimer inställbar 3-35 minuter. 
Inställning görs på potentiometer under frontkåpan. 
Start av timern sker med styrfas, t ex tändtråd 
från lampa. Fläkten startar när den får styrfas och 
går så länge denna är till. När styrfasen bryts går 
fläkten inställd eftergångstid.

Modell Fresh S100 HT / S125 HT
Insticksfläkt lik föregående modell T fast med både 
eftergångstimer och fuktstyrning. Timerfunktionen 
är antingen 0 eller 15 minuter, detta regleras 
med hjälp av bygel på kretskortet. Fuktstyrningen 
är justerbar mellan 50-90% RH, justering på 
potentiometer under frontkåpan. Fläkten startar när 
fuktnivån överstiger inställt värde och stannar när 
nivån sjunkit under detta värde.

Beteckning Beskrivning Art. nr.

S100 Badrumsfläkt utan intern styrning, Ø100mm 197104

S100T Badrumsfläkt med inbyggd timerfunktion, Ø100mm 197105

S100HT Badrumsfläkt med inbyggd fuktstyrning och timerfunktion, Ø100mm 197106

S125 Badrumsfläkt utan intern styrning, Ø125mm 197114

S125T Badrumsfläkt med inbyggd timerfunktion, Ø125mm 197115

S125HT Badrumsfläkt med inbyggd fuktstyrning och timerfunktion, Ø125mm 197116

Modeller

Fläktar avsedda för vägg- eller takmontering i utrymmen
som är i behov av frånluft. Exempel på utrymmen: toalett,  
bad och tvättstuga.
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Badrumsfläktar

S100-125

Mått (mm)

Teknisk data

Montering
Dessa modeller monteras i ventilationskanal min 
Ø100/125 mm på vägg eller i tak och skruvas fast.

Underhåll 
Fläktarna bör rengöras någon gång per år för 
optimal funktion. Innan rengöringen skall fläkten 
göras spänningslös.

Garanti
Fläktarna har tre års garanti mot
fabrikationsfel. Reklamation görs
till inköpsstället.

Miljö och återvinning
Produkten är märkt med WEEE-symbolen som visar 
att den inte får slängas bland hushålls-soporna utan 
den ska återvinnas på lämplig återvinningsplats i 
respektive kommun.

Fresh AB är anslutet till Sveriges
landsomfattande system för återvinning,
enligt europeiska WEEE direktivet.
För mer info se www.fresh.se

Modell S100 S125

Diameter Ø 100 Ø 125

Spänning 220-240/ 50 V/ Hz

Kapacitet 99 m³/ h 185 m³/ h

Effekt 14 W 16 W

Tryck 35 Pa 55 Pa

Ljudnivå 33 dB(A) 3m 34 dB(A) 3m

Kapsling IPX4, CE-märkt

ØB

 AØ C
D

S100

A mm 160

B mm 100

C mm 80

D mm 97

S125

A mm 187

B mm 125

C mm 131

D mm 149


