V2A
Tyst frånluftsfläkt – upp till två kanalanslutningar

Tyst: endast 33 dB(A) @ 11 l/s

Låg energianvändning: endast 5,5
W @ 11 l/s
Konstant tryck: speciellt anpassad
för fuktstyrda frånluftsdon
Lätt att installera: kan installeras i
bostaden (väggskåp, eller likn.)
12 V utgång: max två frånluftsdon
som kräver strömförsörjning kan
anslutas (ist.f. batteri i donen)
Lätt att underhålla: enkel årlig
rengöring av filtret vilket är
lättillgängligt utan verktyg

Diskret och tyst
Med sin låga ljudnivå och kompakta konstruktion kan V2A frånluftsfläkt vara diskret monterad inne i
bostaden, i ett skåp, på vinden eller i undertaket. Till denna frånluftsfläkt kan två fuktstyrda frånluftsdon
anslutas, till exempel i badrum och toalett. Med EC-motorns mycket låga strömanvändning är V2A
den idealiska lösningen för att ventilera hus med två frånluftskanaler där köket redan är utrustat med
egen spiskåpa/fläkt.
En intelligent motor
EC-motorn som V2A är utrustad med, regleras av en elektronisk varvtalsregulator och kan därmed
hålla konstant tryck. Elanvändning och ljud hålls därmed alltid på en låg nivå. Detta ger även ökad
livslängd och mindre underhåll.
Nära till fläkten – hög tillgänglighet
Tack vare sin låga ljudnivå och kompakta konstruktion kan V2A monteras direkt i bostaden, i ett skåp,
på vinden, osv. Underhållet underlättas då fläkten är lätt tillgänglig för de boende. Filtret kommer man
lätt åt, utan att använda verktyg, när det är dags för rengöring.

V2A

V2A

Maximalt tryck
Akustiska specifikationer
Ljudnivå Lwa
Ljudtrycknivå Lp (r = 2m) [Luftflödet i m3/h / l/s]
Elektriska specifikationer
Strömförsörjning
Motortyp
Strömförbrukning [Luftflödet i m3/h / l/s]
IP-klass
Övriga specifikationer
Vikt
Färg
Material (hölje)
Mått
ErP specifikationer
SEC, Klimat
ErP klassifikation från 01/01/2016
ErP information
ErP märke
Installation
Max. tillgängliga kanalanslutningar *
Max. anslutning frånluftsdon
Inlopp
Utlopp
Installation
Underhåll
Filter
Rengöring
Löstagbara elektriska delar
Drift
Direktdrivet fläkthjul
Hastighet
Övriga funktioner

m3/h
l/s
Pa

80
22
80

dB
dB(A)

36
32 [20 / 6] ; 33 [80 / 22]
230 VAC / 50 Hz
EC (Electronic commutation)
5.5 [40 / 11] ; 13 [80 / 22]
IP30

W

kg

3.9
grå
PS
390 x 390 x 176

mm

Kall: -53,31 / Genomsnitt: -25, 63 / Varm: -10,13
Inte tillämpbar
Ladda ner ErP direktiv
Inte tillämpbar
st
st
mm
mm

2
2
ø80
ø100
inomhus (skåp, ovan undertak, etc.) / i skyddad, icke-beboelig plats (vind, etc.) / vägg / tak / golv
(utbytbart)
lock lätt att öppna(inga verktyg behövs)
(motor utbytbar utan att ta bort fläkthuset)

RPM

1 395

12 VAC utgång för strömförsörjning av frånluftsdon
med forcering
*möjliga tillbehör : ø80, ø100 och ø125 mm

standard standard / ingår

Luftflödesspecifikation
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Tryck i Pa
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Effekt i W*
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Dimensioner i mm
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Luftflöde i m³/h
Ljudnivå Lp @ 2 m in dB(A)
*230 VAC version
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