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Badkamerventilator Intellivent 

 
De badkamerventilator Intellivent is een geheel nieuw type 

badkamerventilator. Een ventilator die je nauwelijks hoort en 
toch perfect zijn werk doet. Eén ventilator, geschikt voor 

meerdere aansluitdiameters. 

De Intellivent heeft een optimale gebruiksvriendelijkheid. Ook is 
deze uitgerust met een ingebouwde spanningsadapter en een 

laagspanningsmotor. Zo gaat de ventilator 3 tot 5 keer langer 
mee dan een standaardventilator en werkt de ventilator 

nagenoeg geluidloos. Dankzij de volautomatische vochtregeling 
start de ventilator alleen als hij het vochtgehalte in de lucht kan 

verlagen.  Kortom: de Intellivent stiller, sterker en slimmer! 

 
Naast de Intellivent is er de Intellivent Celcius. Het design is 

hetzelfde, maar deze uitvoering wordt aangestuurd op 
temperatuur. De ventilator begint te draaien op het moment dat 

de van te voren ingestelde temperatuur bereikt is. 

 

 
Kenmerken: 
- één model, alle functies 

- uiterst stil 

- laag energieverbruik 
- hoge opbrengst 

- automatisch vochtdetectiesysteem 
- levensduur van circa 60.000 uur 

- 5 jaar garantie op de ventilator 

- zeer gebruiksvriendelijk 
- geïntegreerde timer en snelheidsregeling 

- eenvoudig te reinigen door ‘uitklapfunctie’ en eenvoudig  
te verwijderen rotorblad 

- beluchtingsfunctie 
- lagesnelheids- en forceerfunctie 

- geïntegreerde veiligheidsschakelaar 

- volledige inbouwmontage mogelijk 
- standaard leverbaar met zwart of wit frontplaatje 

- andere kleuren frontplaatjes als accessoire beschikbaar 
 

 
Technische gegevens: 
Maximale opbrengst: 134 m3/h 

Geluidsdrukniveau 3 m  (stille stand): 21 dB(A) 

Energieverbruik: 2,1 - 5,5 W 

Montageafmetingen in wand: 0 - 30 mm 

Gaten: 105 - 130 mm 

Materiaal: ABS kunststof 

Beschermklasse: IP44 

Voltage: 90 - 240 V 

Frequentie: 50 - 60 Hz 
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Geluids- en opbrengstgegevens: 

Afmeting  

luchtkanaal 

Max./stille stand Opbrengst 

(vrij blazend) 

Geluidsdrukniveau 

3 m 

Ø 98 Max 107 m3/h 28 db(A) 

Ø 98 Stil 74 m3/h 21 db(A) 

Ø 98 Constant 42 m3/h 12 db(A) 

Ø 118 Max 134 m3/h 29 db(A) 

Ø 118 Stil 86 m3/h 21 db(A) 

Ø 118 Constant 55 m3/h 13 db(A) 

 

 
Geluids- en opbrengstgegevens 

Afmetingen: 

  

 

 
 

 
 

Omschrijving: Artikelcode:  

  

Badkamerventilator Intellivent (wit) *       83221001 

Badkamerventilator Intellivent (zwart) *       83221002 

Badkamerventilator Intellivent Celcius op aanvraag 

Andere kleuren frontplaatjes op aanvraag 

 
* De verpakking bevat standaard de twee afgebeelde verloopringen van 33 mm, voor  Ø  100 mm en Ø  125 mm. 

eenvoudig te reinigen 

Verloopringen 33 mm 

Ø 100 mm en Ø 125 mm 


