
Kanalfläktar

ID100-125

Funktioner & Fördelar

• Tilluft / frånluft

• Enkel konstruktion

• Två olika dimensioner

• God tryckförmåga

Montering
Denna fläkt monteras i kanal. Fläkten fixeras med 
skruv och/eller ventilationstejp. På produkten sitter 
en etikett med en pil, pilen anger luftriktningen, 
fläkten kan således användas för både frånluft och 
tilluft beroende på hur dem monteras. Väggfästet 
kan ej demonteras, då inkopplingen sker i denna del 
av produkten.

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

Beteckning Beskrivning Art. nr.

ID100 Kanalfläkt Ø100 430051

ID125 Kanalfläkt Ø125 430061

Modeller

Kanalfläkt med utvändig diameter Ø100 (ID100) och Ø125 
(ID125). Utan intern styrning. Fläktar avsedda för horistontell 
eller vertikal montering i utrymmen som är i behov av 
frånluft. Exempel på utrymmen: toalett, bad och tvättstuga. 
Ytterligare ett användningsområde är att med hjälp av 
fläkten transportera luft mellan två eller flera rum genom ett 
kanalsystem.
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Kanalfläktar

ID100-125

Tr
yc

kf
al

l/
 P

re
ss

ur
e,

 P
a

Kapacitet/ Extract capacity, m³/ h

KapacitetMått (mm)

Teknisk data
Modell ID100 ID125

Diameter Ø 100 Ø 125

Spänning: 220-240 V AC

Kapacitet: 107 m³/h 190 m³/h

Effekt: 14 W 14 W

Tryck 41 Pa 60 Pa

Ljudnivå: 36 dBA (3 m) 38 dBA (3 m)

Kapsling: IPX4, CE-märkt

Temperaturområde för fläktarna 0-45 °C

ID100

A: 153
B: 128
C: 133
D:   21
E:     28
F:     84

ID125

A: 153
B: 155
C: 150
D:   21
E:     28
F:    101

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
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