
n Ominaisuudet
q Älykäs elektroniikka monilla ominaisuuksilla 
q Tehokas jopa 133 m3/h 
q Erikoissuunniteltu moottori ja aerodynaamisesti suunniteltu siipipyörä varmistaa hijaisen 

käynnin.
q Korekeatehoinen DC-moottori pienellä energiakulutuksella (maks. 3,8W).
q Tuuletin sammuu automaattisesti, mikäli moottori jumiutuu. 
q Sisäänrakennettu sivukatkaisin helpottaa  virran katkaimisen.
q Erikoisohut runko, vain 28mm. 
q Vaaka- ja pystyasennus mahdollinen. 
q Asetukset ja säädöt kaukosäätimen avulla. 

q Mukana oleveilla sovittimilla tuuletin voidaan asentaa Ø100 tai 
125 mm putkiin. q Helposti ilman työkaluja irrotettava moottori- ja siipipyörärunko  

mahdollistaa helpon huollon. 

Smart
Smart IR

n Käyttö
q Älykkäät tuulettimet upealla muotoilulla, kylpyhuoneisiin,  suihkuihin ja keittiöihin.

q Moinitoiminen ohjauspaneeli LED:llä. 

ÄLYKKÄÄT TUULETTIMET 3.8 W
21 dB(A)

Smart Smart IR

VAIN

Brilliant 
Red

Cosmos 
Black

Madeira Platinum Royal 
Granit

Savanna Volcano 
Gray



Yhdysosa
      mm 

Tila Maksimi ilmavirtaus 
[m3/h] 

Äänitaso  
[dB(A) 3m]

Ilmavirtaus, tehdas 
asetus [m3/h] 

Säätöväli 
[m3/h] 

100

24 tuntia 33 17 33 -

Hiljanen 72 22 72 33...72

Maksimaalinen 106 31 82 72...106

125

24  tuntia 40 17 40 -

Hiljainen 83 21 83 40...83

Maksimaalinen 133 32 97 83...133

n MITAT 

n Tekniset tiedot

n Toiminnot 
q Tuuletin on kehitetty viimeisimmän älykkään 
ilmanvaihtoteknologian mukaan.

KOSTEUDEN TUNNISTIN 

q Tuuletin on varustetttu älykkäällä kosteudentunnistimella .
HILJANEN – tasapainotettu kosteuden poisto suurella teholla (jopa 83 m3/h) 
Tämä toiminta soveltuu hyvin pieniin kylpyhuoneisiin. 
MAKSIMAALINEN – kosteuden poisto maksimaalisella teholla jopa 133m3/h. 
Tämä toiminta soveltuu kylpyhuoneisiin jotka ovat yli 6 m2. 

AJASTIN

q     Tuuletin on varustettu kolmella eri ajastinasetuksella, jotka sopivat 

tavallisimpiin kohteisiin.  
KOSTEUDEN TUNNISTIN – säädettävä käyntiaika kosteuden 
tasauksen jälkeen , 30, 45 tai 60min.  

VIIVE TOIMINTO – liiketunnistimen aktivointi tai katkaisimen käyttö pyörittää 
tuuletinta 5, 15 tai 30 minuuttia, tämän jälkeen tuuletin palaa alkuperäiseen 
tilaan. 
AKTIVOINTI VIIVEELLÄ –mikäli käyt kylpyhuoneessa usein ja lyhen ajan, 
säädä "aktivointi viiveellä" tominta välttääksesi turhia  tuulettimen 
käyntiaikoja.   Tuuletin lisää kierroksia 0, 2 tai 5 minutin jälkeen, kuin 
kosteustaso nousee tai liiketunnistin tunnistaa liikettä.    

24 TUNTIA  

q Tuuletin pyörii pienillä kierroksilla varmistaakseen vähimmäis 
ilmanvaihdon huoneessa. Kosteuden muuttuessa, tuuletin käy 
MAKSIMAALISESSA (oletus) tai HILJAISESSA tilassa.  Tuuletin siirtyy HILJAISEEN 
tilaan katkaisimen tai liiketuunnistimen käskystä. 

q 

TUULETUS INTERVALLEISSA

Integroitu automaattinen tilan tuuletus. Tuuletin käynistyy 2 
tunniksi, joka 15 tunti 83/72 m3/h (Ø125 / Ø100).

q
– 
– 

PEHMEÄ NOPEUSSÄÄTÖ

 Tuulettimessa on integroitu 10 nopeuden pehmeä nopeussäätö:  
HILJANEN tila  40/33 - 83/72 m3/h (Ø125/100);
MAKSIMAALINEN tila 83/72 - 133/106 m3/h (Ø125/100).

LIIKETUNNISTIN(SMART IR) 

q Automaattinen käynnistys HILJAISEEN tilaan kun liiketunnistin on 
aktivoitu. 

Malli
Mitat [mm] 

a b c d e

SMART
SMART IR

155.5 209 28 99/124 28
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