
Fresh
Intellivent SKY kylpyhuonepuhallin

• Ainutlaatuinen hajuanturi • Suuri puhallusteho ja
painekapasiteetti • Helppo ja nopea asentaa • Älykäs
kosteudenhallinta • Moottorinohjaus pitää
kierrosnopeuden • Irrotettava potkuri helpottaa
puhdistamista • Säädöt sovelluksella ja
ohjauspaneelilla • Valotunnistin jälkikäyntiajalla •
Boost-toiminto ja tauot sovelluksella • Jatkuva
peruskäynti • Tuuletustoiminto  • Valmistusmaa
Ruotsi • Takuu 5 vuotta  • Vuonna 2019 se voitti
kansainvälisen, arvostetun Red Dot Award -palkinnon!

Ainutlaatuinen hajutunnistin

Älykäs ja itseohjautuva kosteushallinta

Suuri puhallusteho ja painekapasiteetti

Säätö sovelluksesta ja ohjauspaneelista

Valmistusmaa Ruotsi, 5 vuoden takuu

Art. Nr 197402
LVI-nro 8013245
Snro 8502519

Intellivent SKY on hiljainen, vaikka
suorituskyky on korkea. Älykästä
tekniikkaa puhaltimessa edustaa
ilmanlaatuanturi. Väri: valkoinen.

Toiminnot
Älykäs kosteustunnistin, Valotunnistin, Hajutunnistin, Jälkikäyntiajastin, Ajastin, Jatkuva ilmanvaihto, Virtakytkin

Tekniset tiedot
Sijoitus Vaakasuora,

Pystysuora
Max. ilmanpaine (Pa) 57
[ProductFreeToAirM3H] 140
Äänitaso (3 m) - dB(A) 19
Virrankulutus (W) 5
Jännite (V) 100V AC, 110V AC,

230V AC
Sähkönsyöttö [1Phase]
Eristysluokka II
Moottorin tyyppi DC
Johdoton Bluetooth
Suojausluokka IP 44
[ProductDuct] 100, 120, 125
[ProductUnpackageWidth] 182

Måttskiss
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[ProductUnpackageHeight] 158



[ProductUnpackageHeight] 158
[ProductUnpackageDepth] 40
[ProductMaterial] Muovi
[ProductPlasticMaterialDetail] [ABS]
[ProductEtimCode] EC001141

Kuvaus
Intellivent® SKY on täysin uraa uurtava puhallin, vahvempi
ja älykkäämpi kuin mikään muu kylpyhuonepuhallin.
Ilmanlaatuanturillaan, hyvällä painekapasiteetillaan ja
älykkäällä kosteudenhallinnallaan Intellivent® SKY pitää
yllä terveellistä ja miellyttävää sisäilmaa. 

Ainutkertainen hajutunnistus
Intellivent® SKY on ainoa puhallin maailmassa, joka on
varustettu ilmanlaatutunnistimella. Kun se havaitsee
voimakkaan hajun, puhallin tehostuu ja poistaa hajun
nopeasti. Näin sisäilma pysyy aina raikkaana.

Erinomainen painekapasiteetti
Intellivent® SKY -puhaltimen moottoriteho riittää
pidempiinkin kanaviin. 

Itsesäätyvä kosteudenhallinta
Intellivent® SKY:n kosteudenhallinta toimii automaattisesti.
Puhallin tehostuu havaitessaan esimerkiksi suihkun
aiheuttaman, merkittävästi kohonneen kosteuden. 

Itseajatteleva 
Yksi Intellivent® SKY:n älykkäistä ominaisuuksista on
valotunnistin. Puhallin tehostuu, kun astut huoneeseen.
Puhaltimen itseajattelu tarkoittaa, että ellei peruskäynti ole
päällä eikä se huomaa liikettä viimeisten 26 tunnin aikana,
puhallin käynnistää tuuletustoiminnon varmistaakseen,

että ilmaa vaihtuu riittävästi. Siksi Intellivent® SKY sopii
täydellisesti myös kellariin ja loma-asuntoon.

Kosketuspaneeli
Älykäs ohjauspaneeli aktivoituu, kun kosketat
käynnistysnäppäintä. Paneelista voit helposti ohjata
puhaltimen tärkeimpiä toimintoja. Käytön jälkeen
näppäimet muuttuvat taas lähes näkymättömiksi.
Tehdasasetuksiin pääset painamalla käynnistysnäppäintä
viiden sekunnin ajan.

Säädettävissä myös sovelluksella
Bluetooth-sovelluksella Fresh Ventilation voit halutessasi
säätää puhaltimen toimintoja. Sovellus on kätevä myös
silloin, jos puhallin on asennettu kattoon, jolloin
ohjauspaneelin käyttö on hankalaa.

Helppo asennus
Intellivent® SKY on muotoilunsa ansiosta helppo asentaa
(myös kytkentä onnistuu nopeasti). Puhallin on vaivaton
myös puhdistaa, sillä siipipyörä irtoaa vetämällä.
Puhaltimen asennus on hyväksytty sekä seinään että
kattoon.

Suunniteltu ja valmistettu Ruotsissa
Ruotsalainen laatu, tekniikka ja design yhdessä paketissa.
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