
Äntligen en 
Intellivent™ lösning

till badrummet

•	En	modell alla funktioner
•	Tystast endast 22 dB(A)
•	Rensbar enkel att hålla ren
•	Hög	kapacitet 132 m³/h
•	 Intelligent självjusterande
  fuktstyrning



Fresh Intellivent™

Under flera år har vi arbetat intensivt med att 
utveckla en ny standard för badrumsfläktar. Vi
har tagit fram ny teknik, ökat användarvänligheten 
och integrerat en mängd funktioner.

•	En	modell alla funktioner

•	Tystast endast 22 dB(A)

•	Rensbar enkel att hålla ren

•	Hög	kapacitet 132 m³/h

•	Intelligent självjusterande
   fuktstyrning

Äntligen	en
IntelliventTM	lösning!



Fresh Intellivent™

Livslängd
Tack vare lågvoltsmotorn som 
har en drifttid på cirka 60 000 
timmar ökar livslängden upp 
till fem gånger i jämförelse 
med en vanlig fläkt. Vi är så 
säkra på kvaliteten på Fresh 
Intellivent  att vi lämnar fem 
års garanti.

Kommunikation
Intellivent talar hela tiden om vad den gör genom en 
LED-lampa i olika färger. Blå lampa 
betyder att fläkten arbetar med att 
evakuera den farliga fukten:
gul lampa att tidsstyrningen är
aktiverad: lila lampa att den
helautomatiska vädringsfunktionen 
är inkopplad. 

Tystast
Lågvoltsmotorn har extremt tysta kullager och arbetar 
i det närmaste ljudlöst. Du som tidigare använt en fläkt 
med konventionell växelströmsmotor kommer knappt 
att märka att din Intellivent är igång.  Fresh 
Intellivent är idag den tystaste 
fläkten på marknaden. 

Rensbarhet  
En mycket efterfrågad funktion 
som vi nu introducerar är att du 
kan öppna fläktens centrum och
få fri passage till kanalen. Med
snäpplås och ”swing-out” - funktion kan du enkelt 
rengöra kanalen och gallret på fasadens utsida. 

Styrpanelen
Intellivents basfunktioner 
kan du styra och förstå utan 
handbok. När fläkten ansluts 
till ström, utför den också ett 
självtest där alla styrpanelens 
LED-lampor testas och motorns
funktion provas. Styrpanelens
knappar håller för minst en miljon
knapptryckningar. 

Inbyggd varvtalsreglering
Fresh Intellivent har en inbyggd varvtalsreglering som 
styr fläktens kapacitet när tidsstyrningen är inkopplad. 
Vid kontinuerlig gång kan fläkten gå på ett lågt, mycket 
tyst varvtal. När fläkten sedan känner av fukt startas den 
funktion och det varvtal du valt, antingen Silent eller 
Max mode.  

Vädringsfunktion
Fresh Intellivent har en funktion som innebär att 
om fläkten varit inaktiv under 16 timmar kör den ett 
vädringsprogram under 60 minuter för att vädra ut och 
byta luften i badrummet. Funktionen gör att du slipper 
instängd, unken lukt i badrummet när du har varit borta 
under en längre tid.

Kallrasskyddsfunktion
Vid risk för kallras vid väggmontage, låt fläkten gå på 
konstant lågfart.

Energiförbrukning
Tack vare att Intellivent drivs av en lågvoltsmotor har 
energiförbrukningen kunnat begränsas rejält. Fläkten 
förbrukar enbart fem watt, ungefär en tredjedel av vad 
konventionella badrumsfläktar behöver.

Frontkåpor
Fresh Intellivent levereras komplett i vitt eller svart
utförande. Som tillbehör finns frontkåpor i en mängd 
olika färger eller välj valfri färg själv.

Fler	anledningar	till	att	välja	Intellivent™



FLÄKTAR

Art. nr. EAN Benämning
197202 7318111972028 Fresh Intellivent White
197204 7318111972042 Fresh Intellivent Black

TILLBEHÖR

197222 7318111972226 Fresh Frontkåpa Silver
197224 7318111972240 Fresh Frontkåpa Titan
197226 7318111972264 Fresh Frontkåpa Red
197228 7318111972288 Fresh Frontkåpa Champagne
197218 7318111972189 Fresh Frontkåpa White
197220 7318111972202 Fresh Frontkåpa Black
197236 7318111972363 Fresh Täckplatta White
197238 7318111972387 Fresh Täckplatta Black

LJUD & KAPACITETSDATA

Kanaldimension Max/ Silent 
mode

Kapacitet 
(friblåsande)

Ljudtrycksnivå 
3m

Ø 100 Max 105 m³/h 33 dB(A)
Ø 100 Silent 73 m³/h 23,5 dB(A)
Ø 125 Max 132 m³/h 32 dB(A)
Ø 125 Silent 85 m³/h 22 dB(A)

TEKNISKA DATA Intellivent

Maxkapacitet 132 m³/h
Ljudtrycksnivå 3m (Silent mode) 22 dB(A)
Effektförbrukning 5  W
Inbyggnadsmått i vägg 0 - 30 mm
Håltagning 0 - 130 mm
Material ABS plast
Kapslingsklass IP44
Isolationsklass
Spänning 90-240 V
Frekvens 50-60 Hz
Certifikat

FUNKTIONER

Byggd för kontiuerlig gång/ lång livslängd 
Justerbar varvtalsreglering 
Intelligent självjusterande fuktstyrning 
Möjlighet till helt utanpåliggande montage 
Integrerad säkerhetsströmbytare 
Kontrollpanel för enkel & exakt justering 
Rensbar/ enkel åtkomst av kanal 
Led-lampa visar fläktens olika funktioner 
Flera olika färgalternativ 
Vädringsfunktion 
Forceringsfunktion 
Klarar montage på ojämna underlag 

MÅTT

Stosar medföljer i förpackningen

Ø 100mm / D 33mm Ø 125mm / D 33mm
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Intellivent™

tål att jämföras!


