
7 puhallinta yhdessä
Klimat K7 on seitsemän puhallinta yhdessä. Se on sekä 
kylpyhuoneen poistopuhallin (jossa kuusi eri säätömahdolli-
suutta) että energiaa säästävä lämmönsiirrin.
Ainutlaatuisella monitoimisäätimellä toiminnon muuttaminen 
on yksinkertaista.

Kylpyhuonepuhallin 
Klimat K7 – poistoilmapuhaltimessa on kuusi eri käyttö-
asentoa, joiden avulla ratkaiset poistoilmaongelmat kaikissa 
asunnoissa, joissa on painovoimainen ilmanvaihto. 
Se on suunniteltu ja hyväksytty (IP44) asennettavaksi 
kosteisiin tiloihin WC:hen, kylpyhuoneeseen ja pesutupaan. 
Asennetaan ulkoseinään tai kattoon (erikseen, hyvin 
eristettyyn ilmastointikanavaan ø80-125 mm).

Lämmönsiirrin
Klimat K7 – puhaltimessa on sisään rakennettu elektroninen 
termostaatti, joka ohjaa puhallinta siirtämään ylimääräistä 
lämpöä esimerkiksi tulipesän lähettyviltä toiseen huonee-
seen. Asennetaan seinään tai kerrosten väliin (seinä/lattia-
läpivienti ø80-125 mm).

Täynnä tekniikkaa – ja kuitenkin 
yksinkertainen!

klimatfabriken.se

Ainoa puhallin jonka tarvitset
Kylpyhuonepuhallin, jossa on

6 vaihtoehtoista tapaa ilmanvaihtoon 
+ 1 energiaa säästävä lämmönsiirrin

2016-06-29 © Copyright Nordiska Klimatfabriken AB
Pidätämme oikeuden painovirheisiin ja materiaali- ja asennus muutoksiin.

Nimike Kylpyhuonepuhallin Klimat K7
Tuotenro. 50001
GTIN 7350088510018
S-nro 8513000
LVI 8040900

Kapasiteetti, vapaasti puhaltaen
matala teho   40 m3/h       11,1 l/s
keskiteho   60 m3/h       16,7 l/s
korkea teho   95 m3/h       26,4 l/s
huipputeho 110 m3/h       30,6 l/s

Paine max 48 Pa
Äänitaso 17 - 25 dB(A) 3 m

Väri Valkoinen (RAL 9016)
Materiaali Polypropen (PP)
Ulkomitta Ø 175 mm
Syvyys 55 mm
Paino 0,48 kg

Kaikkinapainen kytkin Kyllä
Tehontarve max 3W
Jännite/Taajuus 230V AC 50Hz
Kotelointiluokka IP44
Eristysluokka Luokka II, ei suojamaadoitettu
Sertifiointi S - Intertek
Merkinnät CE

Liitäntä Piilotettu tai pinta-asennus
Läpivienti Ø Ø100 mm (Ø80 – 125)
Sijoittaminen Seinä tai katto
Moottorin tyyppi BLDC
Lämpötila-alue 5 - 35°C
Sähköasennus Sähköasennuksen saa tehdä vain 

valtuutettu sähköasentaja
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Vuoden paras tuoteuutuus

Erinomainen suorituskyky
Suuri kapasiteetti ja puhalluskyky.

Kokonaisenergiankulutus
Klimat K7 käyttää enimmillään 3 
Wattia energiaa.
(noin 3 EUR / vuosi)

Itseohjautuva kosteustason 
hallinta
Mikäli ilmankosteus nousee, 
käynnistyy puhallin automaatti-
sesti ja tuulettaa tilan nopeasti ja 
tehokkaasti.

Läsnäolo- ja valoanturi
Reagoi valoon ja liikkeeseen (IR).
Jälkikäynti aika 15 minuuttia.

Tuuletusasento
Estä ummehtunut ja huono ilma 
esimerkiksi vapaa-ajan asunnossa. 
Tuulettaa automaattisesti, kun et ole 
paikalla.

Lämmönsiirrin
Säästä energiaa – siirrä tulisijan 
läheisyydessä olevaa lämpöä muihin 
huoneisiin.

Itsensä kalibroiva moottori
Sisäänrakennettu käyntinopeus-
säädin, joka optimoi ilmavirtauksen 
ja estää vedon syntymisen myös 
matalalla teholla.

Erityisen hiljainen
Äärimmäisen hiljainen ääni.
Vain 17 dB hitaalla nopeudella
ja 25 dB suurimmalla nopeudella.

Ab Teräsdesign Oy
Teollissuuskatu 2
216 00 Parainen
Tel. 02 458 4530
 info@teknosalama.fi

Maahantuoja Suomi



Kun tarvitset tehokkaampaa  
ilmanvaihtoa…
perusilmanvaihto matala teho 
oleskelu keskiteho 
kosteusautomatiikka huipputeho

Läsnäoloanturi suljettuna
perusilmanvaihto matala teho  
kosteusautomatiikka korkea teho

Käsiohjaus päälle / pois erillisestä 
katkaisijasta 
Käynnistettäessä korkea teho.
Vedonestopelti (valinnainen)

Tuuletusasento
Kuten vaihtoehdossa 4. Jos puhallin on 
ollut käyttämättä yli 24h, käynnistyy se 
puoleksi tunniksi 12. tunnin välein.
Vedonestopelti (valinnainen)

Lämmönsiirrin
Siirtää ylimääräistä lämpöä esimerkiksi 
tulisijan lähettyviltä toiseen huoneeseen. 
Sisään rakennettu elektroninen termostaatti. 
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Alkuperäiset lisävarusteet

Tuloilmaventtiili Klimat K2

Käyttöasennon muutta-
minen yksinkertaista!

Nosta suojakansi. 
Valitse asento. Valmista!
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Vain materiaaleja, 
joiden ympäristö-
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pe
ru

si
lm

an
-

va
ih

to

ol
es

ke
lu

- j
a

va
lo

an
tu

ri

ko
st

eu
so

hj
au

s

ko
st

eu
so

hj
au

s 
hu

ip
pu

te
ho

huippu
teho

110 m3/h

Täysautomaattinen – kolme nopeutta
perusilmanvaihto matala teho 
oleskelu keskiteho 
kosteusautomatiikka korkea teho

Automatiikka oleskeltaessa / kosteuden 
kasvaessa
oleskelu  keskiteho
kosteusautomatiikka korkea teho
Vedonestopelti (valinnainen)

5 vuoden takuu 
turvallisuutesi 

takia

Läpivienti K7 Ø100
Kylpyhuonepuhaltimelle Klimat K7. 
Sopii seinäputkeen/läpivientiin Ø100 mm.

Tuotenro.  54001
S-nro 8513003 LVI   8040903

Sopii seinäputkeen/läpivientiin Ø100 mm. 
Saatavana kaksi eri mallia:
käsiohjauksella:  
Tuotenro.  52001   S-nro 8513001   LVI 8040901
termostaattiohjauksella:
Tuotenro.  52002   S-nro 8513002   LVI 8040902

Lisätietoa erillisessä kansiossa ja osoitteessa 
klimatfabriken.se

Läpivienti K7 Ø100 Takavedonestin
Kylpyhuonepuhaltimelle Klimat K7 vedonestäjällä. 
Sopii seinäputkeen/läpivientiin Ø100 mm.  

Tuotenro.  54002
S-nro 8513004 LVI   8040904

Peitelevy 195x195
Käytetään kun puhallin ei kokonaan peitä  
läpivientikanavan aukkoa maxmax Ø160 mm.

Tuotenro.  54010
S-nro 8513005 LVI   8040905

Ruostumaton ulkoseinähattu Ø100
Sääsuoja tiivisteellä ja ristikolla.   
Sopii seinäputkeen/läpivientiin Ø100 mm. 

Tuotenro. 55005
S-nro 8513007 LVI   8040907

Ruostumaton ulkoseinäsäleikkö Ø100
Sääsuoja tiivisteellä ja hyttysverkolla.   
Sopii seinäputkeen/läpivientiin Ø100 mm. 

Tuotenro.  55001
S-nro 8513006 LVI   8040906

Muovinen sisäseinäsäleikkö Ø100
Käytetään tuloilmasäleikköna tai lämmönsiirrossa. 
Sopii seinäputkeen/läpivientiin Ø100 mm.

Tuotenro.  55010
S-nro 8513008    LVI   8040908

Heti käyttövalmis!

Ruuvaa puhallin paikalleen. 

Sähkökytkentä – vaihe ja nolla.

Valmista!


