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n Charakterystyka 
q wyposa¿ony w zintegrowany system elektroniczny pozwalaj¹cy 

na indywidualne zastosowanie opcji zapewniaj¹cych idealny 

mikroklimat w pomieszczeniu.

q wysoka wydajnośæ do 133 m3/h i cicha praca dziêki zastosowaniu 

specjalnie zaprojektowanego silnika i aerodynamicznie 

wyprofi lowanego wirnika

q wysoko wydajny silnik DC o niskim poborze mocy – max. 

do 3,8 W oraz ¿ywotności do 50 000 godzin ci¹g³ej pracy

q zasilacz impulsowy z szerokim zakresem zasilania od 100 do 240 

W/50-60 Hz zapewnia niezak³ócon¹ pracê po pod³¹czeniu z ró¿nymi 

sieciami energetycznymi

q automatyczne odciêcie zasilania w przypadku awarii silnika

q cicha praca bêd¹ca wynikiem specjalnie opracowanego wariantu 

silnika i wirnika osadzonego na podk³adce antywibracyjnej

q wbudowany skokowy wy³¹cznik umo¿liwiaj¹cy ³atwe odciêcie 

zasilania

q ultrap³aska obudowa o grubości 28 mm

q dowolnośæ monta¿u w pionie lub w poziomie

q wymienialny ³¹cznik do kana³u okr¹g³ego o śr. 100 lub 125 mm

q ³atwy demonta¿ silnika i wirnika, nie wymagaj¹cy narzêdzi 

i zapewniaj¹cy komfort serwisu

Smart
Smart IR

n Zastosowanie
q inteligentny wentylator wywiewny o stylowym designie do zastosowania w pomieszczeniach mieszkalnych

q multi-funkcyjny panel kontrolny z diodami LED 

INTELIGENTNY WENTYLATOR 3,8 W 
21 dB (A)

Smart Smart IR

Tylko
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Średnica 

przy³¹czenia
Tryb 

Max. wydajnośæ, 

m3/h 

G³ośnośæ,

dBA~3 m

Wydajnośæ

– ustawienia 

fabryczne, m3/h 

Zakres regulacji 

wydajności, m3/h 

100

24 hours 33 17 33 -

Quiet 72 22 72 33...72

Maximal 106 31 82 72...106

125

24 hours 40 17 40 -

Quiet 83 21 83 40...83

Maximal 133 32 97 83...133

n Wymiary

n Podstawowe dane techniczne 

n Tryby pracy i opcje
q wentylator zosta³ opracowany z uwzglêdnieniem najnowszych 

technologii inteligentnej wentylacji

INTELIGENTNY CZUJNIK WILGOTNOŚCI

q wentylator jest wyposa¿ony w inteligentny czujnik wilgotności 

dzia³aj¹cy w trzech trybach operacyjnych:

SLEEP – wentylator nie pracuje, ale pozostaje w stanie gotowości 

na sygna³ czujnika wilgotności lub sygna³ zewnêtrzny.

QUIET – optymalne odprowadzanie wilgoci, które zapewnia dostateczn¹ 

wydajnośæ przep³ywu powietrza (do 83 m3/h) w po³¹czeniu z cicha prac¹. 

Tryb rekomendowany do ma³ych ³azienek. MAXIMAL – wysoko wydajne 

odprowadzanie wilgoci z maksymaln¹ wydajności¹ (do 133 m3/h). Tryb 

rekomendowany do ³azienek o powierzchni powy¿ej 6 m2

 
TIMER

q wentylator wyposa¿ony jest w trzy ró¿ne typy timera dla osi¹gniêcia 

jak najbardziej korzystnego mikroklimatu:

HUMIDITY TIMER – dopasowanie czasu pracy wentylatora 

do odprowadzenia wilgoci do momentu uzyskania stabilizacji jej poziomu, 

z mo¿liwości¹ ustawienia 30, 45, 60 min.

TURN-OFF DELAY TIMER – po aktywacji sensora ruchu lub sygna³em 

zewnêtrznym, wentylator kontynuuje pracê przez 5, 15, lub 30 minut, 

potem wraca do poprzedniego trybu pracy.

TURN-ON DELAY TIMER – jeśli odwiedzasz swoj¹ ³azienkê czêsto 

i na krótko, ustaw wentylator w tym trybie jeśli chcesz unikn¹æ 

niepotrzebnego jego za³¹czania. Wentylator prze³¹czy siê na wy¿sze 

obroty w przedziale od 0,2 do 5 min po wzroście poziomu wilgotności lub 

aktywacji czujnikiem ruchu

24 HOURS

q wentylator pracuje na niskich obrotach, aby zapewniæ minimaln¹ wymianê 

powietrza w pomieszczeniu. Kiedy wilgotnośæ siê zmienia, wentylator prze³¹cza 

siê na tryb MAXIMAL (w przypadku wzrostu) lub QUIET (w przypadku spadku). 

Po w³¹czeniu siê czujnika IR lub sygna³u zewnêtrznego, wentylator mo¿e zostaæ 

prze³¹czony na tryb QUIET

 
WENTYLACJA INTERWAŁOWA

q zintegrowana funkcja automatycznej wentylacji pomieszczeñ. Co 15 

godzin wentylator za³¹cza siê na 2 godziny i wentyluje pomieszczenie 

z wydajności¹ 83/72 m3/h (śr.125/100 mm)

 

PŁYNNA REGULACJA PRĘDKOŚCI

q wentylator zosta³ wyposa¿ony w p³ynn¹ regulacjê prêdkości z mo¿li-

wości¹ dopasowania pracy w 10 prêdkościach:

– dla trybu QUIET: od 40/33 m3/h do 83/72 m3/h (śr. 125/100 mm)

– dla trybu MAXIMAL: od 83/72 m3/h do 133/106 m3/h (śr. 125/100 mm)

 

CZUJNIK IR (w modelu SMART IR)

q automatyczne prze³¹czenie wentylatora na tryb QUIET po aktywacji czuj-

nika IR. Czujnik obejmuje obszar od 1 do 4 m o k¹cie zasiêgu 100°

Typ
Wymiary, mm 

a b c d e

SMART

SMART IR
155,5 209 28 100/125 28


