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Intellivent Sky hvit

Unik luktsensor

Intelligent og selvstyrende fuktsensor

Høy kapasitet og trykkevne

Innstilling via app og touchpanel

Produsert i Sverige og 5 års garanti

Art. Nr 197402
[ProductElNr] 4910646
NRF-nummer 6551597

Hvit baderomsvifte for montering i
dusjrom, toalett, vaskerom og andre rom
som behøver fraluft. Kan installeres i både
100- og 125-kanaler

Funksjoner
Intelligent fuktsensor, Lyssensor, Luktsensor, Ettergangstimer, Timer, Konstant strøm, Tennledning

Tekniske data
Plassering Horisontal, Vertikal
Makstrykk (Pa) 57
[ProductFreeToAirM3H] 140
Lydtrykksnivå 3 m - dB (A) 19
Effektforbruk (W) 5
Spenning (V) 100V AC, 110V AC,

230V AC
El-forsyningsfase [1Phase]
Isolasjonsklasse II
Type motor EC
Trådløs Bluetooth LE
Kapslingsklasse IP 44
[ProductDuct] 100, 120, 125
[ProductUnpackageWidth] 185
[ProductUnpackageHeight] 160
[ProductUnpackageDepth] 67
[ProductMaterial] Plast
[ProductPlasticMaterialDetail] ABS
[ProductEtimCode] EC001141
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Beskrivelse
Intelligent ventilasjon
Nå lanserer vi baderomsviften Intellivent SKY, en
banebrytende verdensnyhet som er sterkere og smartere
enn noensinne. Med en unik luktsensor, overlegen
trykkevne og avansert fuktsensor, er Intellivent SKY
optimal for å skape et friskt og behagelig baderomsmiljø.

Unik luktsensor
Som eneste baderomsvifte i verden, er Intellivent SKY
utstyrt med en luktsensor som oppdager sterke lukter. Når
sensoren oppdager sterk lukt, øker hastigheten på viften
og fjerner luften raskt for at luften hele tiden skal kjennes
frisk. 

Overlegen trykkevne
Intellivent SKY har en overlegen trykkevne. Dette gjør at
viften håndterer lange kanaler og bøyer uten å miste
ventilasjonsevnen.

Selvjusterende fuktsensor
Intellivent SKY har en helautomatisk fuktsensor, noe som
innebærer at den starter automatisk når den oppdager et
forhøyet fuktnivå. Når fuktigheten i rommet øker, øker
også luftstrømmen for at klima i baderommet skal forbli
behagelig.

Svært stillegående
Til tross for at Intellivent SKY er utstyrt med en ny og
betydelig sterkere motor enn alle andre forgjengere, er
viften tilnærmet lydløs.

Selvtenkende
En annen smart funksjon som Intellivent SKY har, er
lyssensoren. Nå du går inn i rommet, merker viften dette
og starter å gå. Sammen med utluftingsprogrammet, som
starter når viften har vært inaktiv i 26 timer, gjør dette
viften helt selvtenkende. Derfor passer viften utmerket i

alle rom som utsettes for fukt og lukt. Perfekt for baderom,
kjeller eller i et fritidshus.

Touchpanel
Et intuitivt og unikt panel aktiveres når du toucher av/på-
knappen. Her kan du enkelt styre de viktigste funksjonene
som viften har. Når du er ferdig, slokner panelet og blir
tilnærmet usynlig igjen. Gjennom et enkelt knappetrykk, er
det lett å aktivere fabrikkinnstillingene igjen.

Finjustering via app
Med Bluetooth-appen Fresh Ventilation kan du skreddersy
et flertall funksjoner, slik at de passer nettopp dine behov.
Praktisk når viften er montert i taket, og det er vanskelig å
nå touchpanelet.

Smidig installasjon
Takket være det gjennomtenkte designet, er Intellivent SKY
enkel å montere og installere (ikke minst på grunn av den
raske tilkoblingen av kablene). Når viften skal rengjøres,
fjernes viftehjulet med et enkelt håndgrep. Viften er
godkjent for montering i både tak- og vegg.
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.

Utviklet, designet og produsert i Småland, Intellivent SKY
er resultatet av solid håndverk og tidligere erfaringer, der
vi med nøyaktighet og presisjon har skapt fremtidens
baderomsvifte. 

Svenskprodusert kvalitet med teknologi og design i perfekt
harmoni.
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Tilbehør

Front
Intellivent Sky
hvit
Art. Nr 197418

Dekkplate
Intellivent
hvit
Art. Nr 197430

Kit for
yttervegg Intel
YVG D125
Art. Nr 197245

Kaldrasspjeld
D98
Art. Nr 669801

Kaldrasspjeld
D125
Art. Nr 669812

Modulrør
D98/102 x 100
Art. Nr 188010

Stuss 10 hvit
D98/102x60
utv
Art. Nr 661062

Rist plast #150
hvit
Art. Nr 181701

Modulrør
D118/122 x
150
Art. Nr 185150

Kit for
yttervegg
Intellivent
YVG D100
Art. Nr 197243
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