Končno
Intellivent rešitev
®

• En model

vse funkcionalnosti

• Zelo tih

samo 22 dB(A)

• Nizka poraba energije

Patent SE0900203-1

                            5 W

•Velika kapaciteta

132 m³/h

• Inteligenten

avtomatski sistem
za odkrivanje vlage

Fresh Intellivent

®

Končno
Intellivent rešitev!
®

®

Fresh Intellivent je popolnoma nov tip ventilatorja za kopalnice, ki postavlja nov
standard za tovrstne izdelke. Izhodišče je bilo bistveno višja raven zagotavljanja
prijaznosti do uporabnika z uvedbo nove tehnologijo.
®
Z drugimi besedami - Končno Intellivent rešitev!

• En model
• Zelo tih

vse funkcionalnosti
            samo 22 dB(A)

• Nizka poraba energije                          

5W

• Visoka kapaciteta

132 m³/h

• Inteligenten

avtomatski sistem
za odkrivanje vlage

Fresh Intellivent

®

Življenska doba

Zaradi vgrajenega napajalnika v ventilatorju so v uporabi
tako imenovani nizko napetostni motorji, ki imajo življensko
dobo  približno 60 000 ur. To predstavlja v primerjavi z
klasičnimi oziroma standardnimi motorji, ki se uporabljajo
v tovrstnih izdelkih 3-5 krat daljšo življensko dobo. Lastnost
motorja je tudi zelo tiho uležajenje.
Avtomatski sistem za odkrivanje vlage

Prvič lahko govorimo o tako imenovanem popolno avtomatskem sistemu za odkrivanje vlage. Sistem deluje tako,
da nenehno zajema podatke iz okolice in ko zazna, da lahko
zmanjša vsebnost vlage v zraku se avtomatsko zažene.
Ventilator ima dva režima delovanja in sicer tihi in
maksimalni način.
Svetlobni indikator delovanja - Kaj ventilator počne?

Za uporabnika je koristno, da ob pogledu na statusno lučko
takoj ve v kakšnem načinu je naprava. Ventilator ima za prikaz stanja tri različne barve
Modra luč - ventilator odstranjuje nevarno vlago
Rumena luč - pomeni da teče ura “timer”
Vijolična luč - aktivna popolnoma avtomatska funkcija
prezračevanja.
Izjemno tih

Zasnova nisko napetostnega motorja zagotavlja, da lahko
deluje ventilator izjemno tiho. Za tiste, ki so imeli pred tem
nameščene klasične ventilatorje z AC motorjem, bodo komaj
opazili da njihov nameščen Intellivent ventilator deluje.
Fresh Intellivent je trenutno najtišji ventilator na tržišču.

Časovnik

Fresh Intellivent ima vgrajen časovnik
katerega lahko sprožite na več različnih
načinov. To je bodisi preko stikala za luč,
*
potezne vrvice, ali pa preko ločenega standardnega
ali pa trenutnega stikala.
Odvisno od velikosti kopalnice lahko enostavno z uporabo
nadzorne plošče nastavite čas delovanja na: 5, 15 ali 30 minut.
Vgrajen nadzor hitrosti

Prednost Fresh Intellivent prezračevalnika je, da ima vgrajeno
regulacijo števila vrtljajev, ki nadzira vrtenje med delovanjem
časovnika. V kolikor je prezračevalnik nastavljan na način
neprekinjenega delovanja, lahko nastavite da se ventilator
vrti v zelo tihem načinu z nizkimi obrati. Ko sistem zazna
vlago, se zažene v nastavljenem načinu - tihi ali maksimalni.
Funkcija prezračevanja

Fresh Intellivent ima vgrajeno funkcijo prezračevanja, ki se
aktivira po 16 urah nedelovanja.
V času 60 minut vam prezrači in zamenja zrak v kopalnici.
Na tak način, se vam po daljši odsotnosti ne bo pojavil
nezaželen vonj po zatohlosti.
Poraba energije

Z uporabo nizko napetostnih motorjev lahko znatno omejimo porabo energije. Ventilator porabi le 5W energije, kar je
v primerjavi z konvencionalnimi ventilatorji za kopalnice le
tretina energije.
Namestitev prezračevalnika - nadometna motaža

Fresh Intellivent je zasnovan tako, da se ga lahko v celoti namesti nadometno na steno. To je idealno v kolikor je debelina
stene oziroma kanala manjša od 100 mm.
Izjemno enostaven način čiščenja

Fresh Intellivent predstavlja tudi
popolnoma nov način čiščenja
ventilatorja in dovodne cevi.
Za čiščenje preprosto odprete središče prezračevalnika in
tako prodobite prost dostop do dovodnega kanala. Z uporabo tako imenovane “zavrti navzven” funkcije lahko preprosto očistite proti mrčesno mrežico na zunanji strani fasade.
Skratka pritisni na zaskočko in zavrti navzven na tečaju
pritrjen motor - to je to!
Nadzorna plošča

Naš cilj je, da lahko uporabnik enostavno razume in nadzira
osnovne funcije ventilatorja brez obveznega branja
uporabniških navodil. Ko se priključi ventilator na napajalno
napetost, se avtomatsko izvede samotestiranje. Pri tem se na
nadzorni plošči prižgejo vse statusne lučke in preveri se
funkcionalnost motorja. S tem se po namestitvi preveri ob
prvem zagonu ustrezno delovanje vseh funkcij. Gumbi na
nadzorni plošči so predvideni za vsaj miljon pritiskov, za kar
menimo da je dovolj.

Oblika

Pri Fresh Intellivent so v uporabi novi pokrovi z popolnoma
novim dizajnom. Oblikovano je ohišje, ki se ujema s sodobnimi svetili in dizajnom kopalnic. Pokrovi se lahko izdelajo v
različnih barvah, da soupadajo z različnimi materiali in barvi
okolice. Vidne lopatice rotorja ustvarijo lep izgled in
minimalni nivo hrupa.
Prednji pokrov

Fresh Intellivent je v osnovi dobavljiv z belim ali črnim
pokrovom. Na voljo so tudi pokrovi drugih barv, katere se
naroča na željo kupca.
Garancija

Prepričani smo, da ima vaš Fresh Intellivent najvišjo možno
kvaliteto in je garancija 5 let.

TEHNIČNI PODATKI

Intellivent

Maksimalna kapaciteta

132 m³/h

Raven zvočnega tlaka 3 m (tihi način)

22 dB(A)

MERE

5  W

Poraba energije
Pritrdilne dimenzije v zidu

0 - 30 mm

Luknje

0 - 130 mm

Materijal

ABS plast

IP zaščita

IP44

Razred izolacije
Napetost  

90-240 V

Frekvenca

50-60 Hz

Certifikati

PODATKI O ZVOKU in ZMOGLJIVOSTI
Dimenzije
kanala

Max/ Tihi
način

Kapaciteta
(prosti pretok)

Raven zvočnega
tlaka 3 m

Ø 100

Max

105 m³/h

33 dB(A)

Ø 100

Tihi

73 m³/h

23,5 dB(A)

Ø 125

Max

132 m³/h

32 dB(A)

Ø 125

Tihi

85 m³/h

22 dB(A)

Paket vsebuje 2 adapterja

Pa 35
30

Ø120 max speed

25

Ø100 max speed

20

Ø120 silent speed

15
10

0

Ø 100mm / D 33mm

Ø100 silent speed

5
0

50

100

Ø 125mm / D 33mm

m³/h 150

NAMESTITEV
Izhodna cev za
podometno vgradnjo

VENTILATORJI
Art. nr.

EAN

Product

197206

7318111972066

Fresh Intellivent Bela

197208

7318111972080

Fresh Intellivent Črna

7318111972226
7318111972240
7318111972264
7318111972288
7318111972189
7318111972202
7318111972363
7318111972387

Fresh Front Cover Silver
Fresh Front Cover Titan
Fresh Front Cover Red
Fresh Front Cover Champagne
Fresh Front Cover White
Fresh Front Cover Black
Coverplate 242x190mm White
Coverplate 242x190mm Black

PRIPOMOČKI
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197224
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197218
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197236
197238
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