FRESH
Intellivent

– konečné řešení ventilace

Představitel nové generace odtahových ventilátorů
se může pochlubit mnoha inovovanými funkcemi,
které zpříjemňují a usnadňují uživatelům jeho obsluhu.
Jednoduše nastavíte Vaše požadavky
a ventilátor bude zabezpečovat Vaše přání.
Hlavní přednosti ventilátoru Fresh Intellivent:

22 dB

Velmi tichý provoz

Ventilátor je prakticky při provozu neslyšitelný. Hladina hluku
dosahuje při běžném provozu hodnoty 22 dB. To znamená,
že neruší ani obyvatele, kteří mají ložnici hned vedle koupelny.

Energeticky úsporný výrobek

Maximální příkon ventilátoru je pouhých 5 W. Tím se výrobek
řadí jednoznačně k nejúspornějším na trhu. V případě potřeby
je možnost připojit ventilátor na solární články s napájením 12 V.

Inteligentní řízení vlhkosti

Již nemusíte složitě nastavovat maximální hodnotu vlhkosti v závislosti
na ročním období. Inteligentní řídicí systém si sám vyhodnotí hladinu
relativní vlhkosti v prostoru a tomu přizpůsobí provozní režim tak,
aby byl zajištěn stále čistý vzduch, tedy bez rizika vzniku plísní.

Nastavitelné otáčky ventilátoru

Na základě rozměru místnosti a potřeby množství odtahovaného
vzduchu si na přehledném displeji jednoduše zvolíte správné otáčky
ventilátoru, které budou přesně odpovídat Vašim potřebám.

Konstrukce pro nepřetržitý provoz

Speciální konstrukce ventilátoru umožňuje jeho nepřetržitý provoz,
aniž by došlo ke změnám jeho užitných vlastností, po celou
dobu životnosti.

Přehledný displej
Velmi intuitivní ovládání nabízí uživateli řídicí
panel. Díky němu můžete nastavovat nejen
rychlost otáček ventilátoru, ale i čas doběhu
ventilátoru. Pokud opustíte místnost, můžete
nastavit automatický režim, který hlídá nadměrnou
vlhkost v místnosti a sám ovládá běh ventilátoru.
Prostřednictvím tří barevných diod dostáváte
informace o provozním stavu ventilátoru.

Barevné provedení
Vzhledem k širokým možnostem
využití ventilátoru (koupelny, WC,
šatny apod.) a estetickým
požadavkům zákazníků na sladění
celkového vzhledu místnosti, jsou
ventilátory Intellivent nabízeny
v různých barevných provedeních.
Základní jednotka je v barvě
bílé nebo černé. Přední kryt
je k dispozici v šesti
barevných provedeních –
– bílá, zlatá, červená,
černá, titanová a stříbrná.

Správná volba
Jeden ventilátor má vše potřebné pro vytváření
příjemného a zdravého ovzduší v koupelnách,
toaletách, šatnách apod. Jeho vývoj byl
inspirován požadavky a nároky zákazníků.
Odtahový ventilátor Intellivent představuje
uživatelsky příjemný a funkční výrobek za použití
nejnovějších technologických poznatků,
který stanovuje nové standardy.

Čerstvý vzduch je nepostradatelný pro regeneraci našeho organizmu, duševních
sil a zdraví. Moderní, technologicky vyspělé větrací systémy a výrobky fi
rmy Nativa
přispívají nejen k ochraně životního prostředí, ale i k vytváření čistého, bezpečného
a příjemného ovzduší v domech , bytech nebo kancelářích.
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Čerstvý vzduch - zdravější život

