
Syv ventilatorer i én
Klimat K7 er en multifunktionsventilator (med seks funktioner), 
som kan monteres i både badeværelser og opholdsrum eller 
bruges som energibesparende varmeflytter. Med den unikke 
funktionsvælger er det enkelt at ændre funktionen. Løft det 
runde frontdæksel. Vælg funktion. Færdig!

Vådrumsventilator 
Klimat K7 har seks valgbare funktioner til udluftnings-
opgaven i alle beboelser med eksisterende aftræk. Den er 
designet og godkendt til brug i vådrum (IP44) som fx toilet  
og vaskerum. Monteres på ydervæg eller loft (hvor der er  
en separat og godt isoleret kanal Ø80 – 125 mm). 

Varmeflytter
Klimat K7 har en indbygget elektronisk termostat, som styrer 
ventilatoren til at flytte overskudsvarme fra fx en stue med 
brændeovn til et tilstødende rum. Monteres på væggen eller 
mellem etager (væg-/gulvgennemføring Ø80 – 125 mm). 
Temperaturstyret: starter ved 28 OC og stopper ved 24 OC.

Fyldt med teknik
 - Men alligevel så enkel!

Fremragende præstation
Høj kapacitet og meget god
trykstigning.

Ubetydeligt energiforbrug
Klimat K7 bruger max 3 Watt.
(max 58 kr per år)

Selvjusterende fugtstyring
Hvis fugtigheden stiger starter/eller 
øger ventilatoren automatisk og 
ventilerer hurtigt og effektivt fugten 
væk. 

Bevægelses- & lys-sensor
Aktiveres ved bevægelse eller når 
lyset tændes. Efterløbstid: 15 min.

Udluftningsfunktion
Undgå indelukket og dårlig lugt 
i fx sommerhuset. Ventilerer 
automatisk, når du ikke er der.

Varmeflytter
Spar på energien – udnyt overskuds-
varmen fra fx en brændeovn ved at 
flytte den til et tilstødende rum.

Selvkalibrerende motor
Indbygget fartkontrol optimerer
gennemstrømningen og forhindrer 
kold indblæsningsluft - selv når venti-
latoren kører på laveste hastighed.

Den eneste ventilator du har brug for 
Vådrumsventilator med 6 funktioner
+ 1 energibesparende varmeflytter 
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Type Vådrumsventilator Klimat K7
Kriss nr. 50001
EAN 7350088510018

VVS 353680001

Kapacitet fritblæsende
Laveste trin   40 m3/h    11,1 l/s
Mellem trin   60 m3/h    16,7 l/s
Højt trin   95 m3/h    26,4 l/s
Maksimalt 110 m3/h    30,6 l/s

Max tryk 48 Pa
Lydniveau 17 - 25 dB(A) 3 m

Farve Hvid (RAL 9016)
Materiale Polypropylen (lav miljøpåvirkning)
Udvendigt mål Ø 175 mm
Dybde 55 mm
Vægt 0,48 kg

Dobbelt-polet afbryder Ja
Strømforbrug Max 3W
Strømtilslutning 230V AC 50Hz
IP-klasse IP44 (område 1)
Isoleringsklasse Dobbeltisoleret
Certifikat S - Intertek
Mærkning CE

Tilslutning Skjult eller udenpåliggende
Kanal Ø Ø100 mm (Ø80 – 125)
Placering Væg eller loft
Motortype BLDC
Temperaturområde 5 - 35°C
Elinstallation Skal tilsluttes af autoriseret elektriker

7in1

Kvalitetsventilator udviklet og produceret i Sverige
klimatfabriken.se

Importør i Danmark

Støjsvag
Ekstremt lavt lydniveau. 
Kun 17dB ved laveste hastighed 
og 25dB ved maksimal hastighed.
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Vinder af Nordbygg Guldmedalje
Bedste produktnyhed 2016



Når du har brug for ekstra ventilation…
Basisventilation laveste trin
Bevægelse  mellemtrin
Fugtstyring  maksimalt

Deaktiveret bevægelsessensor
Basisventilation laveste trin
Fugtstyring  højt trin

Manuel start/stop på kontakt 
Ventilatoren kører på høj hastighed. 
Vindstop (tilvalg)

Udluftningsfunktion
Hvis ventilatoren ikke har været aktiv i 24 
timer, starter den automatisk og udlufter 
rummet. Ellers som i funktion 4. 
Vindstop (tilvalg)

Varmeflytter
Flytter overskudsvarmen fra fx en brænde-
ovn ved at flytte den til et tilstødende rum. 
Temperaturstyret: starter ved 28 oC og 
stopper igen ved 24 oC.
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Originalt tilbehør

Tilluftsventil t/Klimat K2

Nemt at 
skifte funktion!

Løft dækslet. 
Vælg indstilling. Klar! 
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Højt trin
95 m3/h

Mellemtrin 
60 m3/h

Laveste trin
40 m3/h
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Maksimalt
110 m3/h

Helautomatisk - tre hastigheder
Basisventilation laveste trin
Bevægelse  mellemtrin
Fugtstyring  højt trin

Autostart ved bevægelse /høj fugtighed
Bevægelse   mellemtrin
Fugtstyring  højt trin
Vindstop (tilvalg)

Tilslutningsstuts t/K7 Ø100
Til vådrumsventilator Klimat K7.
Passer til Ø100 mm kanal.

Vare nr. 54001
VVS nr. 353684001

Passer til Ø100 mm kanal.  Findes i to udførelser:

Vare nr. 52001 manuelt regulerbar
VVS nr:  353682001

Vare nr. 52002 med termostat
VVS nr:  353682002

Tilslutningsstuts t/K7 Ø100 med vindstop
Til ydermursmonteret Klimat K7 (funktion 4-6).  
Passer til Ø100 mm kanal.  

Vare nr. 54002
VVS nr. 353684002

Dækplade 195x195
Anvendes hvor ventilatoren ikke dækkker 
kanalens hul (max Ø160 mm).

Vare nr. 54010
VVS nr. 353684010

Ydervægsskjold rustfrit stål Ø100
Med tætningsliste og rist. 
Passer til Ø100 mm kanal.  

Vare nr. 55005
VVS nr. 353685005

Ydervægsrist rustfri stål Ø100
Med tætningsliste og insektnet.
Passer til Ø100 mm kanal.  

Vare nr. 55001
VVS nr. 353685001

Indendørs  vægrist plast Ø100
Anvendes til installationsafslutning. 
Passer til Ø100 mm kanal. 

are nr. 55010
VVS nr. 353685010

Klar til brug!

Skru ventilatoren fast. 

Tilslut fase og nul.

Klar! 

Kun materialer med
lav miljøpåvirkning

5 års garanti 
- din tryghed


