
Fresh
Intellivent 2.0 musta

• Yksi malli, kaikki toiminnot • Erittäin hiljainen, 21
dB(A) • Matala energiakulutus 2,1…5,5 W • Suuri teho,
134 m³/h • Älykäs kosteudentunnistus automatiikka

Älykäs itsesäätyvä kosteudenhallinta

Jatkuva ilmanvaihto

Säädettävä teho

Hiljainen - vain 21 dB

Pieni virrankulutus 2,1 ... 5,5 W

Art. Nr 197274
LVI-nro 8013235
Snro 8502501

Kylpyhuonepuhallin, joka on tarkoitettu
esim. suihku- ja wc-tiloihin sekä pyykki- ja
kodinhoitohuoneisiin.

Toiminnot
Älykäs kosteustunnistin, Jälkikäyntiajastin, Ajastin, Vetonaru, Jatkuva ilmanvaihto, Virtakytkin

Tekniset tiedot
Sijoitus Vaakasuora,

Pystysuora
Max. ilmanpaine (Pa) 33
Vapaapuhallus (m3/h) 134
Äänitaso (3 m) - dB(A) 21
Virrankulutus (W) 5,5
Jännite (V) 100V AC, 110V AC,

230V AC
Sähkönsyöttö [1Phase]
Eristysluokka II
Moottorin tyyppi EC
Suojausluokka IP 44
Kanavakoko (mm) 100, 120, 125
Tuotteen leveys (mm) 202
Tuotteen korkeus (mm) 152
Tuotteen syvyys (mm) 64
Materiaali Muovi
Materiaali tarkemmin ABS
Etim koodi EC001141

Mittapiirros
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Kuvaus
Jatkuvakäyntinen poistoilmapuhallin Fresh Intellivent® 2.0
on tarkoitettu tiloihin, joissa tarvitaan tehostettua
ilmanvaihtoa. Ilmanvaihdon teho on säädettävissä
ohjauspaneelista. Puhallin on saatavissa valkoisena tai
mustana, useita muita värejä saadaan vaihtamalla
puhaltimen etukansi. 

Älykäs itsesäätyvä kosteusohjaus
Intellivent® 2.0 puhaltimessa on täysin automaattinen 2-
tehoinen kosteudensäätö. Se ”haistelee” ilmaa koko ajan
päättääkseen, onko sen toiminnasta hyötyä vai ei. Jos
tuuletin pystyy alentamaan ilman kosteuspitoisuutta, se
käynnistyy automaattisesti.

Sekä Ø100 että Ø125 mm:n kanavaan
Intellivent® 2.0 voidaan asentaa kanaviin, joiden halkaisija
on joko 98-100 mm tai 118-125 mm käyttämällä
pakkauksessa olevia putkiyhteitä. Suurempi kanava
hyödyntää puhaltimen kapasiteettia tehokkaammin.

Hiljainen mutta tehokas
Puhaltimen äänitaso on vain 22 dB(A). Maksimi
painekapasiteetti on 33 Pa.

Asennus
Puhaltimen asennus ei voisi olla enää helpompaa! Neljä
kiinnityspistettä ja neljä vaihtoehtoista kaapelin
sisääntuloaukkoa varmistavat joustavan asennuksen.
Voidaan asentaa joko seinään tai kattoon Ø100 mm ja
Ø125 mm kanaviin, putkiyhteet molempiin kanavakokoihin
sisältyvät myyntipakkaukseen. 

Helppo puhdistaa
Kääntämällä Intellivent® 2.0 -puhaltimen siipipyörän
sivuun pääset puhdistamaan vaikka kanavankin. Siipipyörä
on helppo irrottaa ja pestä.

Lisää älykkäitä toimintoja
Voit helposti napin painalluksella vaihtaa toimintoa
ajastinkäytön ja jatkuvan käytön välillä. Toinen älykäs
ratkaisu on automaattinen tuuletustoiminto, joka pitää
kylpyhuoneen raikkaana silloinkin, kun ketään ei ole
kotona.

Kestävä ja pitkäikäinen
Moottori on vain 5W, jossa kaksoiskuulalaakeri pitkän
käyttöiän takaamiseksi. Olemme niin varmoja Intellivent®
2.0:n laadusta, että tarjoamme viiden vuoden takuun.
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Lisätarvikket

Ytterväggskit
YVG D125

197249

Läpivientisarja
YVG D100
ulkoseinään,
kp

629701

008468 008477 Etupaneeli
Intellivent 2.0,
samppanja

197228

Etupaneeli
Intellivent 2.0,
musta

197220

Etupaneeli
Intellivent 2.0,
hopea

197222

Etupaneeli
Intellivent 2.0,
titaani

197224

Etupaneeli
Intellivent 2.0,
punainen

197226

Takavedonestin
D98
Intellivent

669801

Takavedonestin
D125
Intellivent

669812
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