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I badrummet är det mycket viktigt med en bra och väl fungerande ventilation, för att få ut den farliga och skadliga 
fukten. Nya bostäder har i stort sett alltid en fungerande ventilation, men i lite äldre hus är det sällan lika bra. 
Gamla hus renoveras, tilläggsisoleras och görs mer energieffektiva vilket är bra, men det kan få stor påverkan på 
inneklimatet. Glöm inte bort den viktiga ventilationen.
En bra och effektiv lösning är att installera en Vario WiFi i varje våtrum som bad, toalett och tvättstuga. 
Med Vario WiFi kan du anpassa ventilationen efter hur badrummet används. 
Fläkten har hög kapacitet och är mycket tystgående. 

Kom ihåg att säkra tilluft till våtrummet
För att Vario WiFi ska fungera optimalt så bör man se över helheten, så att cirkulationen (genomströmningen) fungerar 
samt att det tillförs luft till huset utifrån via friskluftsventiler. Läs mer om hur det fungerar och om de tre olika 
ventilationssätten på www.flexit.se.

Fördelar med Vario WiFi badrumsfläkt
• Enkel och smart styrning via app
• Automatisk fuktstyrning
• Mycket låg ljudnivå och hög kapacitet
• Lätt att hålla ren
• Låg energiförbrukning
• Stos för både Ø100 mm och Ø125 mm genomföringar

Vario WiFi - Badrumsfläkten med styrning via app

Ventilation
Så fungerar det
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Standby läge  Fläkten är avstängd tills 24 hours mode aktiveras med appen, eller den mottar signal från  
  fuktsensorn eller termostaten eller från en extern brytare.
 
24 hours läge Fläkten går på låg hastighet som ger kontinuerlig grundventilation. När fuktsernsorn, termostaten, 
  eller den externa brytaren aktiveras växlar fläkten till Silent- eller Max-läge (beroende på 
  användarinställningen).

Silent läge Tystgående driftläge som kan aktiveras av en extern brytare. Hastigheten kan regleras med appen.

Max läge Maximal hastighet för bästa möjliga frånluft. Aktiveras osm standard av fläktens fuktsensor när 
  luftfuktigheten ökar eller när Boost aktiveras med appen. Hastigheten kan regleras med appen.

Fyra driftslägen

Fläkten är färdig att användas, men en rad funktioner kan enkelt justeras 
via integrerad WiFi och app för android/IOS.

Appen laddas ned från App Store eller Google Play eller via QR-koden.

Funktioner

Enkel och smart styrning via Flexit Vario app

Flexit 
Vario

Ladda ned app 
från App Store

Vario WiFi Art.nr. 117862

Ladda ned app 
från Google Play

• Kontinuerlig grundventilation och 
behovsstyrd ventilation

• Automatisk eller manuell fuktstyrning
• 24 Hours mode (kontinuerlig 

grundventilation)
• Hastighetsreglering
• Timer för eftergångstid
• Timer för fördröjd start
• Intervallventilation 
• Termostat 
• Stör inte-funktion



Tillbehör till Vario WiFi badrumsfläkt

Telefon 010-209 86 00 
info@flexit.se

Kontaktinformation

Flexit levererar lösningar för ett bättre inomhusklimat. Flexit är marknadsledande inom bostadsventilation och har 
levererat ventilationslösningar till bostäder i mer än 40 år. Våra lösningar är speciellt utvecklade för att förbättra 
inomhusklimatet i bostäder, i ett krävande nordiskt klimat. Detta ger trygghet för dig!

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till att göra ändringar. Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck som kan uppstå.
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Följ oss på

Läs mer om 
tillbehör och 

andra fläktar på
www.flexit.se

Täckplatta
200x200 mm
Art.nr. 09215

Backspjäll FBD Ø100
Art.nr. 400060

Backspjäll FBD Ø125
Art.nr. 400061

Galler PS100  
m. rund stos
Art.nr. 400023

Galler PS125  
m. rund stos
Art.nr. 400048

Lamellventil MW 100 
m. rund stos
Art.nr. 400083

Väggenomföring 100FG 
Galler. Längd 350 mm
Art.nr. 400020

Väggenomföring 100FW 
Lamell. Längd 350 mm
Art.nr. 400085

Väggenomföring RG100 
Längd 350 mm
Art.nr. 400081

Väggenomföring RG125 
Längd 350 mm
Art.nr. 400082

Väggenomföring 0,5 meter  
Alukanal med tejp
Art.nr. 09120

Väggenomföring 0,5 meter  
Alukanal med tejp
Art.nr. 09121

Lamellventil MW 125 
m. rund stos
Art.nr. 400084

Galler PR100 
m. rund stos
Art.nr. 400022


