Vi har gleden av å introdusere
en ny multifunksjonsvifte

max
NYHET

59 Pa Maks trykk

17 dB(A) 3m

3,8 Watt

IPx4

Isoklasse II

5 års garanti

Viftene er dobbeltisolert og i sprutsikker utførelse. Kan monteres i sone 1.

Kvalitetsvifte fra

max viftene supplerer på en utmerket måte vårt sortiment av ventilasjonsvifter.
De skiller seg ut med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utmerket design
Lavt lydnivå - <15 - 29 dB(A) 3m
Energieffektiv motor - 1,1 - 3,8 W (motortype 100 - 240V - 12V BLDC)
Maksimalt trykk - 7 - 59 Pa
Meget god luftkapasitet, frittblåsende på yttervegg - 21 - 129m3/t
Meget lett å rengjøre, ved at propell og motor fjernes enkelt fra viften.
Leveres standard med stuss på ø80 - ø100 og ø120mm, med ledeskinner.
Ved bruk av fjernkontrollen kan viften enkelt styres/overstyres etter ønske/behov.
Selvjusterende fuktføler fra 45 - 85%RF
Timerfunksjon justerbar for etterventilering.
Praktisk konstruksjon gir enkel montering og elektrisk tilkobling.

max BASE

er kun utstyrt for av/på, som kobles med 2-pol vegg bryter.

max 2V DT

er kun utstyrt med valgfri lav/middels hastighet som
grunnventilasjon, og som med 2 +1 bryter kan overstyres manuelt
til maks hastighet. Eller den kan kobles for lav hastighet som
grunnventilasjon og timerfunksjon (1 - 30min) for overstyring.

max MHY

har en smart innebygget fuktføler som automatisk justerer
viftens hastighet etter fuktnivå i rommet. Ønsket fuktnivå
velges enkelt på viftens kontrollpanel (45 - 65 - 85%RF).
Viften har også justerbar timer (5 - 15 - 30min) for overstyring.
Kobles med 2+1 bryter.

max PLUS RC

har en smart innebygget fuktføler som automatisk justerer viftens
hastighet etter fuktnivå i rommet. Ønsket fuktnivå velges enkelt på
viftens kontrollpanel (45 - 65 - 85%RF).
Viften har også justerbar timer (5 - 15 - 30min) for overstyring.
Leveres med fjernkontroll for styring av viftens funksjoner.
Se nærmere spesifikasjon side 3 og 4.
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Kabelinnføring

Deksel for tilkobling 230V

Deksel til kontroll panel

For skjult kabelinnføring

Ledlys
Grønt lys: Normal drift
Blått lys: Fuktfunksjon
Rødt lys: Timerfunksjon

Uttagbar propell/motor

Kontrollpanel
Service bryter

max PLUS RC

AV/på knapp
Natt funksjon

Høy hastighet
Medium hastighet

Timer funksjon

Lav hastighet

Fjernkontrollen med veggfeste
for sikker og oversiktlig oppbevaring

max Base

Funksjoner som kan
styres med fjernkontrollen.

max 2V DT

max MHY

max viftene er utstyrt med integrerte service brytere som forenkler ved rengjøring/service.
Toppmodellene MHY og PLUS RC er også utstyrt med integrerte smartfunksjoner som optimaliserer driften
og reduserer energiforbruket. Med kontrollpanelet i viften og eller med fjernkontrollen er det mulig å
justere funksjonene, slik at viften blir skreddersydd til enhver typisk installasjon.
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max Base
er den enkleste modellen for automatisk drift
med rommets belysning, separat 2-pol
veggbryter eller egnet styringsenhet. Leveres
standard med spjeld til ø100 og ø120.
max 2V DT
er utstyrt med 2 valgbare grunnhastigheter
og eller timer (0 - 30min). Kobles den med
2+1 bryter, startes og stoppes viften med
den 2-polede bryteren og så velger man med
den 1-polede bryteren, høy eller lav/medium
hastighet.
Kobles den med 2+1 bryter med impuls på den
1-polede bryteren, startes og stoppes viften
med den 2-polede bryteren (da lav/medium
hastighet og så aktiveres timerfunksjon med
den 1-polede impuls bryteren. Timer justerbar
fra (0 - 30min).
max MHY
er utstyrt med fuktføler (45 - 65 - 85%RF) og
timer (0 - 30min). Funksjonene justeres enkelt
på viftens kontrollpanel. Kobles den med 2-pol
veggbryter, styres viften kun med fuktføler.
Kobles den med 2+1 bryter med impuls på den
1-polede bryteren, startes og stoppes viften
med den 2-polede bryteren og så aktiveres
timerfunksjon med den 1-polede impuls
bryteren. Timer justerbar (5- 15 - 30min).
max PLUS RC
Er utstyrt med fuktføler (45 - 65 - 85%RF) og
timer (0 - 30min). Funksjonene justeres enkelt
på viftens kontrollpanel. Kobles med 2-pol
veggbryter. Denne modellen leveres med
fjernkontroll styring/overstyring av viftens
funksjoner.
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Uttagbar motor & propell

Frontdeksel

ø80mm stuss

Viftehus

ø120mm stuss

På

Av

Service bryter

ø100mm stuss

max serien er basert på “klikk” prinsippet.
Viften settes sammen og taes fra hverandre uten behov for
verktøy e.l.
Med hver vifte medfølger 3 valgfrie stusser utstyrt med
ledeskinner, forminsket luftmotstand og lydnivå.
Viftehuset har påsatt pakning som er lyddempende og som
tillater montering på ujevne flater.

Rengjøring
max serien er meget enkel å rengjøre.
Servicebryter på viften slåes av, deretter fjernes
frontdeksel og motor/propell modul.
Frontdeksel, viftehus og motor/propell modul
rengjøres f.eks. med støvsuger, liten børste og
eventuelt en tørr klut.
Viften settes sammen igjen i motsatt rekkefølge.
Rengjøringsprosessen avsluttes med at
servicebryter slåes på.
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Type

max Base

El.nummer

max 2V DT

max MHY

max PLUS RC

4910800

4910801

4910802

4910803

Fjærbelastet vingespjeld









Isolasjonsklasse

II

II

II

II

Beskyttelsesgrad

IP x4

IP x4

IP x4

IP x4























l

l

Kulelagret longlife motor
Timer med 0 - 30 min utkoblingsforsinkelse
Hygrostat 45 - 65 - 85 % RF justerbar
Servicebryter i vifte



For ekstern 2-pol veggbryter

l



For ekstern 2+1 veggbryter

l

l

Fjernkontroll
 inkludert


 tilleggsutstyr

l

Koblingsvalg

Koblingsskjema
230 Vac
50 Hz

L
N

Vifte
kobling

230 Vac
50 Hz

Vifte
kobling

L
N

L N

Vifte
service
bryter

Vifte
AV/PÅ

L N

Vifte
funksjon
bryter

Tilkobling modell:

Tilkobling modell:

Base og Plus RC
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2V DT, MHY og Plus RC

Vifte størrelse og kapasitet

Tekniske data

Minimumskravene i TEK tilfredstiller ikke
nødvendigvis kravene til god ventilasjon, og det
anbefales derfor en høyere forsert luftmengde.
Multipliseres badets romvolum i m3 med faktoren
5-10 luftvekslinger pr. time, fremkommer anbefalt
viftekapasitet i m3/t. For oppholdsrom anbefales en
faktor på 2-5.
Vårt store produktspekter av komfort og
industrivifter - i ulike størrelser og kapasiteter,
tilfredstiller kravene til god ventilasjon. Også ved
kanalventilering der man må ta stilling til
trykkendringer i kanalsystemet, som skyldes
friksjons- og støttap.

• Motortype
• Effektforbruk
• Kapasitet, frittblåsende
• Maksimalt trykktap
• Støynivå
• Spenning
• Frekvens
• Kapslingsgrad
• Isolasjonsklasse
• Servicebryter
• Kanaldimensjoner
• Materiale
• Vekt

100-240V - 12V BLDC
1,1 - 3,8W
21 - 129m3/t
59Pa
<15 - 29dB(A)
100 - 240V
50 - 60Hz
IPx4
II
230V - 12V
ø80 - ø100 - ø120
ABS-plast
0,5kg

Kapastitetsdiagram med ø100/120mm stuss
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Stuss
diameter

Hastighet

ø80

Medium

Spenning
(Vac/Hz)

Ampere (A)

Effekt (W)

Luftmenge
(m3/t)

Maks trykk
(Pa)

Støynivå
(dB(A))*

0,034

3,6

65

50

29

0,020

1,9

41

21

19

Minimum

0,015

1,1

21

7

<15

Maks

0,034

3,6

104

53

30

0,020

1,9

67

23

20

0,015

1,1

33

7

<15

0,035

3,8

129

59

28

0,020

1,9

81

25

17

0,014

1,1

41

8

<15

Maks

ø100

Medium

230/50

230/50

Minimum
Maks
ø120

Medium
Minimum

230/50

Vekt
(Kg)
0,5

0,5

0,5

Plassering/montering
Monteres på innsiden av yttervegg - frittbåsende (kort rett kanal), eller tilkoblet separat ventilasjonskanal for
naturlig oppdrift.
Forøvrig viser vi til vår omtale om vifte størrelse og kapasitet - se side 6.
Vi tilbyr praktiske teleskopiske veggjennomføringer, med utvendige stormkapper ø100 og ø125mm.
For å oppnå en god ventilering må de respektive rom i boligen tilføres friskluft tilsvarende avtrekksluftmengden.
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Gode råd. Bedre løsninger
Vi er rådgivere og leverandør av utstyr til installasjoner
innenfor ventilasjon og VVS-elektro, både til boliger, hoteller
og restaurantvirksomheter, kontorbygg, industri
og landbruk.
Baderomsvifter
Vegg- og vindusvifter
Kanal- og boksvifter
Ytterveggsvifter
Tropevifter/luftmiksere
Industri- og landbruksvifter
ATEX/eksplosjonsikre vifter
Røksugere/pipevifter
Gasspeisvifter
Ventilasjon
Varmegjenvinning
Automatikk- og reguleringsutstyr
Hånd- og hårtørkere
Automatikk- og reguleringsutstyr
Håndkletørkere/tørkebøyler

Din forhandler:

Knut J. Bø AS
Industrigaten 28B
0353 Oslo
Telefon: 23 08 40 80
Telefaks: 23 08 40 81
post@ingbo.no
www.ingbo.no

