
INTELLIVENT 
® 2.0

ПО-ТИХ, ПО-СИЛЕН И ПО-ИНТЕЛИГЕНТЕН

ПРОЕКТИРАН И ПРОИЗВЕДЕН В ШВЕЦИЯ

Сканирайте този код с вашия смартфон
за допълнителна информация.

• Изключително тих – 21db
• Интелигентен  –  автоматична  

система за следене на  влагата
• Таймер
• Висок дебит 132 м2  
• 5 години гаранция
• Ниска консумация  –  5 W
• Опция от 6 цвята за преден капак
• Приложим за всички отвори 98 мм – 130 мм



Intellivent® 2.0
ПО-ТИХ, ПО-СИЛЕН, ПО-ИНТЕЛИГЕНТЕН

Intellivent® 2.0 е второ поколение от уникалните ни 
вентилатори за баня, със значителни подобрения:  
по-тих от предишните  и по-лесен за почистване.

Един модел с всички функции
Fresh Intellivent 2.0 разполага с адаптери за ∅100 и ∅ 125 
в комплекта, а доброто уплътнение от задната страна на 
вентилатора, му позволява да се монтира директно на стената, 
при наличие на нестандартни отвори.

Експлоатационен живот
Нисковолтовият електромотор има експлоатационен живот от 
60 000 часа, което е между 2 и 5 пъти повече от стандартен 
вентилатор.

Изключително тих
Електромоторът е почти безшумен, заради изключително тихите 
лагери и новия дизайн на перката. Който е ползвал вентилатор 
със стандартен AC електромотор много лесно ще направи 
разлика, колко по-безшумен е Intellivent 2.0.



Лесно почистване
Замърсяването на перката 
и въздуховода би направило 
вентилатора доста по-шумен. 
При Intellivent 2.0 перката може 
да се свали изцяло, което 
прави почиститването лесно.

Управляващ панел

Fresh Intellivent 
2.0 е проектиран с 
различни настройки 
– таймер, сензор за 
влага, отложен старт 
и много други – и 
всички  
те се управляват 
през този панел. 
LED индикатори 

с различни цветове показват 
в какъв режим работи 
вентилатора, като това е 
допълнително улеснение за 
потребителите. 

Таймер
Intellivent 2.0 има вграден 
таймер, който може да бъде 
активиран по три различни 
начина-чрез ключа за 
осветление, отделен ключ или 
въженце, част от комплекта. 

Интелигентен контрол  
на влагата
Благодарение на вградения 
сензор за влага, вентилаторът 
ще се включи автоматично, при 
повишени нива на влагата в 
банята. За по-добър контрол, 
Fresh Intellivent 2.0 е снабден 
със “Sniff” система, която се 
самообучава и прави работата 
на вентилатора още по-
прецизна.



    
    

 
 

Art no
197276 7318111972769 Intellivent®

197278 7318111972783 Intellivent®

EAN Продукт
2.0 Бял

2.0 Черен

Вентилатори

София 1700, ул. 21-ви век 52-54
02/ 879 16 71, 0885 54 69 15

support@vitumbuild.com   •   www.vitumbuild.com

Дизайн
Intellivent  2.0 идва напълно оборудван в черно или бяло. 
Предлагат се 6 цвята предни панели като аксесоари: 
черен, титан, сив, шампанско, червен и бял.
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