
 

  5 let garancije 

 tiho delovanje 
 funkcija nizke hitrosti & pospeška 
 vgrajeno varnostno stikalo 
 nizka poraba - samo 5 W 
 možnost kalibriranja termostata in kontrole hitrosti 

 

Intelivent®  Celsius™ 

Ventilator je zasnovan za prenos viška toplote iz enega prostora v drugega. 
Normalno je nameščen na notranji steni, lahko pa je tudi na stropu.  
Priložena adapterja sta predvidena za priklop na cevi Ø 100 ali 125 mm. Ploščata 
zadnja stran ventilatorja s prigrajenim tesnilom omogoča tudi njegovo namestitev 
tam, kjer je odvodna cev manjaša od 97 mm. 

Intellivent Celsius omogoča mnogo različnih nastavitev in namestitev. Prednosti: 
vgrajen elektronski termostat, dve ločeni nastavljivi hitrosti in določitev pavze. S 
priključkom tretje žile kabla na zunanje stikalo lahko ventilator vklučimo/izključimo 
ročno. Vse nastavitve potekajo preko vgrajene pregledne kontrolne ploščice. 

Intellivent Celsius ima vgrajeno dvopolno stikalo za izklop napetosti med čiščenjem 
in vzdržeavanjem. Motor ima nizko porabo energije in je opremljen s krogličnimi 
ležaji za dolgo delovanje. 

Prednji pokrov je dobavljiv v različnih barvah kot nadomestni del. 

 



Specifikacija 

naziv Opis   koda 
Intellivent Celsius Ventilator bele barve 197202 
 

Dodatki 

prednji pokrov srebrni prednji pokrov srebrne barve 197222 
prednji pokrov titan prednji pokrov v titanovi barvi 197224 
prednji pokrov rdeči prednji pokrov rdeče barve 197226 
pred.pokrov šampanjske prednji pokrov v šampanjski barvi 197228 
prednji pokrov beli prednji pokrov bele barve 197218 
prednji pokrov črni prednji pokrov črne barve 197220 
prekrivna plošča bela prekrivna plošča 242 x 190 mm bela 197236 
prekrivna plošča črna prekrivna plošča 242 x 190 mm črna 197238 
 

Osnovni tehnični podatki 

največja kapaciteta 132 m3/h 
glasnost na oddaljenosti 3m (85m3/h) 22 dB(A) 
moč 5 W 
podometni del 0 - 30 mm 
premer odvoda 70 - 130 mm 
napetost 100-240 V, 50-60 Hz 
zaščita  
  

Opis 

Intellivent Celsius se laho namesti na 
odvode premer Ø 100 in 125 mm s 
priloženima adapterjema. Lahko pa se 
pritrdi na ravno podlago brez adapterja. 
Ventilator je opremljen z dvopolnim  
stikalom,ka pomeni cenejšo izvedbo, ker 
zuanje stikalo ni več potrebno. 

Intellivenrt Celsius ima porabo samo 5 W, 
kar ga uvršča med nizkoenergetske 
izdelke. Za lažje vzdrževanje je motor na 
premičnih vratcih za dostop do odvoda in 
zadnje strani elise. 

 

 

 

 



Delovanje 

Intellivent Celsius ima možnost več 
načinov delovanja, da se prilagodi 
zahtevam. Ve nastavitve se vnašajo 
preko vgrajene kontrolne ploščice. 
LED lučke označujejo  vrednosti med 
nastavljanjem. 

Termostat 
Termostat vključi ventialtor, ko je 
presežena nastavljena vrednost. 
Nastavitev je možna od 160 do 300C. 
Vrednost se nastavi z (+)/(-) TEMP 
tipko na kontrolni ploščici. Začetna 
vrednost je označena s svetlečo LED 
lučko na skali termometra. 

Nastavitev hitrosti 
Hitrost lahko nastavimo od 50% 
nazivne vrednosti navzgor. Tipki (+)/(-) 
SPEED na kontrolni ploščici služita za 
nastavitev hitrosti na skali od 1 do 8. 

Stalno delovanje  
Intellivent Celsius vsebije tudi funkcijo 
stalnega delovanja. To pomeni, da 
ventilator neprekinjeno teče pri 
nastavljeni hitrosti. Če se termostat 
vklopi, avtomatika preklopi ventilator 
na prednastavljeno vrednost. To 
pomeni, da ventilator lahko deluje z 
dvema različnima hitrostima ali s 
hitrostjo za stalno delovanje ali pa s 
hitrostjo za termostatsko delovanje. 

Funkcija pavze  
Ta funkcija omogoča, da s potegom za 
potezno vrvico izklopimo ventilator za 
1 uro. Po tem času avtomatika vključi 
prednastavljeno delovanje. S 
ponovnim potegom za potezno vrvico 
lahko izključino pavzo. 
 

 
 

 
 
Vzdrževanje 

Premičn vtečajena vratce z motorjem 
in eliso omogočajo eneostavno 
vzdrževanje in dostop do odvodne 
cevi. Po izklopu napetosti z vgrajenim 
stikalom odpremo vratca in 
odstranimo eliso. Vse očistimo z vodo 
in dodanim rahlim čistilom 
 

 



Povezava 

Intellivent Celsius lahko priključimo na dva načina: 

Normalna povezava -skica 1 
Stalno fazo priključimo na sponko (L), ničlo pa na sponko (N). 

Zagon z zunanjim stikalom - skica 2 
Stalno fazo priključimo na sponko (L), ničlo pa na sponko (N). Preko zunanjega stikala 
priključimo isto fazo na sponko (SL). 

Ko je na SL napetost, ventilator pospeši z najvišjo hitrostjo in deluje toliko časa, dokler je 
na SL napetost. 

 

            dimenzije montaže                                           dimenzike ventilatorja 

 

           mesta za dovod kabla                                          skica priključitve 

 

 

Kapaciteta 



 

Šumnost 

odvodna 
cev 

način delovanja 
max/silent 

kapaciteta (prosti vpih) 
      m3/h 

šumnost na 3 m 
   dB(A)  

Ø 100 maks 105 33 
Ø 100 tiho 73 23,5 
Ø 125  maks 132 32 
Ø 125 tiho 85 22 

 

Ostali tehnični podatki 

največja kapaciteta 132 m3/h 
glasnost na oddaljenosti 3m (85m3/h) 22 dB(A) 
moč 5 W 
podometni del 0 - 30 mm 
premer odvoda 70 - 130 mm 
material ABS plastika 
napetost 100-240 V, 50-60 Hz 
zaščita  
Maksimalna temperatura okolja 500C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


