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Intellivent SKY
Art. Nr
SEG
RSK

197402
9302583
8751527

Unik luktsensor
Intelligent och självstyrande fuktstyrning
Hög kapacitet och tryckförmåga
App och touchpanel för inställning
Svensktillverkad & 5års garanti

Intellivent SKY är en badrumsfläkt
fullmatad med sinnrika sensorer för att ge
dig en frisk och behaglig miljö i badrum,
toalett och tvättstuga.
Funktioner
Intelligent Fuktsensor, Ljussensor, Luktsensor, Eftergångstimer, Timer, Konstant flöde, Tändtråd

Teknisk data

Måttskiss

Placering av produkt (installation)
Maxtryck (Pa)
Kapacitet friblåsande Max (m3/h)
Ljudtrycknivå 3m dBA
Max Watt (W)
Spänning 5v -400V

Horisontell, Vertikal
57
140
19
5
100V AC, 110V AC,
230V AC
Elförsörjningsfas
1-fas
Isolationsklass
II
Typ av motor
EC
Trådlös möjlighet
Bluetooth LE
Kapslingsklass (IP)
IP 44
Kanal dimension nominal Ø (mm)
100, 120, 125
Bredd (mm)
185
Höjd (mm)
160
Djup (mm)
67
Material
Plast
Plastmaterial specefikation
ABS
Maximal omgivningstemperatur (°C) 50
Minimal omgivningstemperatur (°C) 0
Etim kod
EC001141
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Beskrivning
Intellivent SKY är en badrumsfläkt avsedd för montage i
badrum, toalett, tvättstuga och andra utrymmen som är i
behov av frånluft.
Intelligent ventilation
Intellivent SKY är en helt banbrytande badrumsfläkt som är
starkare och smartare än någonsin. Med en unik
luktsensor, överlägsen tryckförmåga och avancerad
fuktkontroll är Intellivent SKY optimerad för att skapa en
frisk och behaglig badrumsmiljö.
Unik luktsensor
Som enda badrumsfläkt i världen har Intellivent SKY
utrustats med en luktsensor som känner av starka lukter.
När sensorn upptäcker en stark lukt ökar fläkten varvtalet
och avlägsnar snabbt lukten för att luften hela tiden ska
kännas fräsch.
Överlägsen tryckförmåga
Intellivent SKY har en helt överlägsen tryckförmåga. Detta
gör att fläkten klarar långa kanaler och böjar utan att göra
avkall på ventilationsförmågan.

Ytterligare en smart funktion med Intellivent SKY är
ljussensorn. När du går in i rummet märker fläkten av det
och startar. Tillsammans med vädringsprogrammet som
sätter igång när fläkten varit inaktiv i 26 timmar gör den
fläkten helt självtänkande. Därför passar fläkten utmärkt i
alla utrymmen som utsätts för fukt och lukt. Perfekt för
badrum, källare eller i ett fritidshus.
Touchpanel
En intuitiv och unik panel aktiveras när du touchar på/avknappen. Här kan du enkelt styra fläktens viktigaste
funktioner. När du är klar slocknar panelen och blir i det
närmaste osynlig igen. Det är också enkelt att genom ett
knapptryck återgå till fläktens ursprungliga
fabriksinställning.
Finjustering via App
Med vår Bluetooth-App Fresh Ventilation kan du
skräddarsy ett flertal funktioner för att passa just dina
förhållanden. Praktiskt när fläkten är monterad i taket och
du har svårt att nå upp till touchpanelen.

Självjusterande fuktstyrning
Intellivent SKY har en helautomatisk fuktstyrning vilket
innebär att den startar automatiskt när den indikerar

Smidig installation
Tack vare den genomtänkta designen är Intellivent SKY
enkel att både montera och installera (inte minst tack vare
snabbkopplingen för kablarna). Kan installeras i både

förhöjd fuktnivå. När fukten ökar i rummet ökar fläkten
luftflödet för att klimatet i badrummet åter ska förbli
behagligt.

100mm och 125mm kanaler. När du behöver rengöra
fläkten tar du med ett enkelt handgrepp av fläkthjulet.
Fläkten är godkänd för både tak och väggmontage.

Extremt tyst
Trots att Intellivent SKY är försedd med en ny och betydligt
starkare motor än alla andra föregångare, är fläkten i det
närmaste ljudlös.

Utvecklad, designad & tillverkad i Småland
Intellivent SKY är resultatet av ett gediget hantverk och
tidigare erfarenheter där vi med noggrannhet och
precision har skapat framtidens badrumsfläkt.
Svensktillverkad kvalitet med teknik och design i perfekt
harmoni. Självklart med 5 års garanti.

Självtänkande
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Kapacitet
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Tillbehör

Front
Intellivent Sky
vit
Art. Nr

Täckplatta
Intellivent vit
Art. Nr

197430

Ytterväggskit
Intellivent
YVG D125
Art. Nr

197418

Kallrasskydd
Ø100

Kallrasskydd
Ø125

Modulrör
Ø98/102x100

Art. Nr

Art. Nr

Art. Nr

669801

Stos 10 vit
D98/102x60

Galler plast
#150 vit

Modulrör
Ø118/122 x

Ytterväggskit
Intellivent

utv

Art. Nr

150

YVG D100

Art. Nr

661062
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181701

Art. Nr

669812

188010

197245

185150

Art. Nr

197243
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