
Fresh
Intellivent 2.0 sort

Intelligent og selvjusterende fuktsensor

En modell - alle funksjoner

Stillegående - kun 21 dB (A)

Avtagbart viftehjul

Kan monteres i tak og vegg

Art. Nr 197274
[ProductElNr] 4910703
NRF-nummer 6552245

Baderomsvifte for montering i dusjrom,
toalett, vaskerom og andre rom som har
behov for fraluft. Kan installeres i både
100 og 125-kanaler, tilkoblingsstuss for
begge dimensjonene inngår.

Funksjoner
Intelligent fuktsensor, Ettergangstimer, Timer, Snortrekk, Konstant strøm, Tennledning

Tekniske data
Plassering Horisontal, Vertikal
Makstrykk (Pa) 33
[ProductFreeToAirM3H] 134
Lydtrykksnivå 3 m - dB (A) 21
Effektforbruk (W) 5,5
Spenning (V) 100V AC, 110V AC,

230V AC
El-forsyningsfase [1Phase]
Isolasjonsklasse II
Type motor EC
Kapslingsklasse IP 44
[ProductDuct] 100, 120, 125
[ProductUnpackageWidth] 202
[ProductUnpackageHeight] 152
[ProductUnpackageDepth] 64
[ProductMaterial] Plast
[ProductPlasticMaterialDetail] ABS
[ProductEtimCode] EC001141

Målskisse
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Beskrivelse
Baderomsvifte for montering i dusjrom, toalett, vaskerom
og andre rom som behøver fraluft. Kan installeres i både
100- og 125-kanaler, overgangsstykke med stuss for
begge dimensjonene inngår.

Vi bekrefter at produktet oppfyller kravene fra EU-
direktivet EN-60335 og NEK 400. Vi bekrefter og at
produktet er IP44 klasset og dobbelt isolert og
tilfredsstiller derved kravene for montering i sone 1. Vår
anbefaling er at produktet monteres så høyt som mulig på
vegg og ikke utsettes for direkte vannsprut over tid.

Intellivent® 2.0 er utstyrt med et avansert sensorsystem
med et flertall funksjoner. Fuktsensoren er helautomatisk
og justerer seg selv til rett nivå etter årstidene, timer med
valgfri tilslagsforsinkelse og tre ettergangstider, samt
automatisk utluftingsfunksjon og mulighet til konstant
gang med justerbar hastighet.

Intellivent® 2.0 har en innbygd topolet bryter og er lett å
rengjøre. Motoren bruker lite energi, og er utstyrt med
doble kulelager for lang livstid. Intellivent kommer i
fargene hvit og svart som standard, men frontkapper i et
flertall andre farger finnes som tilbehør.

En modell – alle funksjoner

Enklere kan det ikke bli. Intellivent® 2.0 finnes bare i en
utførelse, fullspekket av funksjoner. Fire festepunkter og
fire kabelinnganger gir fleksibilitet ved montering.

Intelligent og selvjusterende fuktsensor
Intellivent® 2.0 har en intelligent helautomatisk
fuktsensor, hvilket innebærer at viften lærer seg familiens
vaner. En innebygd "sniffe-funksjon" gjør at viften fungerer
optimalt i hvert eneste baderom.

Sterkere og mer stillegående
Kun 21 dB og økt trykkevne.

Flere smarte funksjoner
Enkel rengjøring. Bortsett fra at viftens sentrum kan tas ut
for tilgang til kanal, kan også selve viftehjulet fjernes helt.

Snarvei til konstant drift. Med et knappetrykk velger du
enkelt mellom timerfunksjon og konstant drift. En annen
smart løsning er utluftingsfunksjonen som holder
baderommet friskt, selv når dere ikke er hjemme.

Lang livstid
Vi er så sikre på kvaliteten til på Intellivent® 2.0 at vi gir
deg 5 års garanti.

2022-09-15 fresh.noWe accept no liability for printing errors and reserve the right to make material and design changes.



Tilbehør

Kit for
yttervegg YVG
D125
Art. Nr 197249

Ytterveggsett
Intellivent
YVG D100
Art. Nr 629701

Stuss
Intellivent
Ø98mm sort
Art. Nr 008468

Stuss
Intellivent
Ø118mm sort
Art. Nr 008477

Front
Intellivent
champagne
Art. Nr 197228

Front
Intellivent
svart
Art. Nr 197220

Front
Intellivent
sølv
Art. Nr 197222

Front
Intellivent
titan
Art. Nr 197224

Front
Intellivent rød
Art. Nr 197226

Kaldrasspjeld
D98
Art. Nr 669801

Kaldrasspjeld
D125
Art. Nr 669812
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