
Ο μόνος ανεμιστήρας μπάνιου 
που χρειάζεστε

Ανεμιστήρας βραβευμένος για την ποιότητα του, made in Sweden
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48Pa friendlyIP44
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Μεταφορέας 
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Εγγύηση

χρόνια



Πλήρως αυτόματος- τρεις ταχύτητες
Βασική ροή, χαμηλή ταχύτητα 40 m3/h
Παρουσία, μεσαία ταχύτητα 60 m3/h
Υγρασία, υψηλή ταχύτητα 95 m3/h

Όταν χρειάζεστε περισσότερη 
ταχύτητα…
Βασική ροή, χαμηλή ταχύτητα 40 m3/h
Παρουσία, μεσαία ταχύτητα 60 m3/h
Υγρασία, μέγιστη ταχύτητα 110 m3/h

Βασικός, συνεχής εξαερισμός Διακοπτόμενος εξαερισμός Μονάδα μεταφοράς θερμότητας
προαιρετική επιλογή κλείστρου

start/stop μέσω διακόπτη
Υγρασία, υψηλή ταχύτητα 95 m3/h

Πλήρως αυτόματος- δύο ταχύτητες
Βασική ροή, χαμηλή ταχύτητα 40 m3/h
Υγρασία, υψηλή ταχύτητα 95 m3/h

Δύο ταχύτητες- αυξημένη βασική ροή
Βασική ροή, χαμηλή ταχύτητα 60 m3/h
Υγρασία, υψηλή ταχύτητα 95 m3/h

Λειτουργία auto start + αερισμός
Παρουσία, μεσαία ταχύτητα 60 m3/h
Υγρασία, υψηλή ταχύτητα 95 m3/h
Λειτουργία αερισμού: εάν ο ανεμιστήρας είναι 
ανενεργός περισσότερο από 24 ώρες, θα εκκινήσει 
και θα λειτουργήσει για 30 min κάθε 12 ώρες.

Αισθητήρας autostart υγρασίας/
παρουσίας
Παρουσία, μεσαία ταχύτητα 60 m3/h
Start delay 2.5 minutes
Υγρασία, υψηλή ταχύτητα 95 m3/h

Μεταφέρει την περίσσεια 
θερμότητα από τον χώρο
Εκκίνηση στους 28°C (95 m3/h). 
Διακοπή στους 24°C.

Ευκόλος τρόπος επιλογής: 
Ανοίξτε το καπάκι. Επιλέξτε λειτουργία. 
Έτοιμο!! 

Υλικό Πολυπροπυλένιο (χαμηλή επίπτωση στο περιβάλλον)
Διάμετρος / Βάθος / Βάρος Ø 175 mm  /  55 mm  /  0,48 kg
Διακόπτης πολλαπλών χρήσεων Ναι
Κατανάλωση ενέργειας max 3W
Τάση / Συχνότητα 230V AC 50Hz
Σύνδεση / τοποθέτηση Κρυφό ή επιφάνεια / τοίχο ή οροφή
Αγωγός Ø Ø100 mm (Ø80 – 125)
Τύπος κινητήρα BLDC
Εύρος θερμοκρασίας 5 - 35°C
Ηλεκτρική εγκατάσταση Πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο

Ταχύτητα Χωρητικότητα, ελεύθερη εμφύσηση Πιέση Επίπεδο θορύβου 
Χαμηλή   40 m3/h       11,1 l/s 8 Pa 17 dB(A) @ 3m
Μεσαία   60 m3/h       16,7 l/s 16 Pa 18 dB(A) @ 3m
Υψηλή   95 m3/h       26,4 l/s 35 Pa 21 dB(A) @ 3m
Max 110 m3/h       30,6 l/s 48 Pa 25 dB(A) @ 3m

Τεχνικά χαρακτηριστικά
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Klimat K7 - εννέα ανεμιστήρες σε ένα
Ανεμιστήρας μπάνιου και μεταφορέας θερμότητας

Ο Klimat K7 είναι ένας πολύ-λειτουργικός ανεμιστήρας με έξι λύσεις/επιλογές εξαερισμού + 
ένα μεταφορέα Θερμότητας με εξοικονόμηση θερμότητας. Έχει σχεδιαστεί και εγκριθεί για 
τοποθέτηση σε υγρούς χώρους (ΙΡ44) όπως τα WC, μπάνια και πλυσταριά. Έχει εξαιρετική απόδοση, 
μεγάλη ικανότητα υψηλής πίεσης, και χαμηλό επίπεδο θορύβου. Μπορεί να τοποθετηθεί είτε 
στον τοίχο ή στην οροφή. Έχει αυτο-ρυθμιζόμενο έλεγχο υγρασίας, αισθητήρα κίνησης ΙR/φως, 
χρονοδιακόπτης, λειτουργία αερισμού, ενσωματωμένος θερμοστάτης, ενεργειακά αποδοτικός, 
αυτο-βαθμονομημένος κινητήρας. Υλικά φιλικά προς το περιβάλλον (ΡΡ).

Εκκινεί με το αυξημένο επίπεδο 
υγρασίας
Υγρασία, υψηλή ταχύτητα 95 m3/h
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