I N T E L I G E N T N Y

W Y W I E W
przez 8 godzin od chwili naciÊni´cia
przycisku i za∏àcza si´ ponownie
w sposób automatyczny po up∏ywie
kolejnych 16 godzin. JeÊli zatem
funkcja pracy nocnej zostanie uruchomiona o godzinie 22, to pozostanie ona aktywna do godziny 6 rano,
a nast´pnie wentylator powróci do
swojego standardowego trybu pracy
i aktywuje ponownie funkcj´ nocnà
o godzinie 22. Gdy tryb nocny jest
aktywny, wentylator nie uruchomi
si´, jeÊli przebywamy w toalecie krócej ni˝ 50 sekund. JeÊli jednak korzystamy z toalety przez d∏u˝szy czas,
wentylator zacznie dzia∏aç, ale wy∏àczy si´ natychmiast po jego od∏àczeniu, czyli np. zgaszeniu Êwiat∏a.
O tym, ˝e funkcja jest aktywna, informuje podÊwietlenie przycisku. Aby jà
wy∏àczyç, wystarczy ponownie go
nacisnàç. ˚yczymy wi´c suchej ∏azienki i spokojnych snów!<

Zastanawiajàc si´ nad
wyborem danego modelu
wentylatora do ∏azienki
kierujemy si´ zwykle jego wyglàdem oraz cenà.
Dopiero w trakcie korzystania z tego, bàdê co
bàdê prostego urzàdzenia, wychodzi na jaw
jeszcze jedna cecha,
o której cz´sto zapominamy dokonujàc zakupu –
funkcjonalnoÊç.
IDEALNY wentylator sam powinien
wiedzieç kiedy ma si´ w∏àczyç, sam
te˝ powinien si´ wy∏àczaç. Powinien
byç równie˝ cichy i wydajny. Wi´kszoÊç tanich modeli nie spe∏nia jednak
tych warunków – albo wentylator
szybko i sprawnie opró˝nia ∏azienk´
z pary wodnej, czemu towarzyszy
ha∏as, albo pracuje bardzo cicho, jednak suche r´czniki mamy tylko
w szafkach poza ∏azienkà. Równie˝
automatyka pozostawia du˝o do ˝yczenia. W miejscach wilgotnych wentylator mo˝e byç w∏àczany wewn´trznym higrostatem, jednak
w ka˝dym mieszkaniu panujà inne
warunki, wi´c czujnik wilgoci powinien mieç mo˝liwoÊç regulacji.
W przeciwnym razie wentylator b´dzie dzia∏a∏ non stop lub nie w∏àczy
si´ wcale. Obecne na rynku wentylatory posiadajà najcz´Êciej ma∏o eleganckie, zawodne pokr´t∏a z zaznaczonym poziomem wilgotnoÊci
wzgl´dnej w procentach lub ukryte
pod obudowà delikatne pokr´te∏ka,
które ∏atwo uszkodziç, a dost´p do
nich jest utrudniony. Tymczasem powszechnie wiadomo, ˝e nawet
w tym samym mieszkaniu inna jest
wilgotnoÊç latem, a inna zimà, wi´c
powinniÊmy mieç mo˝liwoÊç ∏atwej
zmiany ustawieƒ, tak aby wywiew
uruchamia∏ si´ w optymalnych warunkach.
Wszystkie problemy rozwiàzuje
najnowszy model wentylatora Decor 100CHZ Visual. Ten superp∏aski
wentylator posiada m.in. wbudowa-

40 ∏azienka

wentylacja

(u góry)
Wentylator Decor 100 CRZ Night.
(poni˝ej od lewej)
Diody sygnalizujàce poziom wilgotnoÊci, przy którym uruchamia si´ wentylator.
Dioda sygnalizujàca funkcj´ pracy
nocnej.

ne opóênienie czasowe pozwalajàce
na ustawienie czasu, po którym ma
si´ on wy∏àczyç (od 1 do 30 minut),
∏o˝yska kulkowe gwarantujàce d∏ugoletnià cichà prac´ oraz klapk´ zwrotnà blokujàcà nap∏yw powietrza
z wn´trza kana∏u wentylacyjnego do
∏azienki. Najwi´kszà jego zaletà jest
jednak unikalny system sterowania
wbudowanym higrostatem. Urzàdzenie posiada zaprogramowane
cztery wartoÊci, przy których ma si´
uruchomiç: 60, 70, 80 i 90% wilgotnoÊci wzgl´dnej. Wyboru danej nastawy u˝ytkownik mo˝e dokonaç za
poÊrednictwem zlicowanego z obudowà przycisku, a wybrany poziom
wilgotnoÊci sygnalizujà zapalajàce si´
kolejno diody. Brak ruchomych, wystajàcych cz´Êci u∏atwia czyszczenie

kratki os∏onowej wentylatora i zwi´ksza jego walory estetyczne.
Kolejny problem wyst´puje podczas korzystania z toalety w Êrodku
nocy. Zapalenie Êwiat∏a ka˝dorazowo
uruchamia wentylator, którego szum
mo˝e zbudziç ze snu dzieci lub
wra˝liwych domowników. Tutaj równie˝ w sukurs przychodzi kolejna nowoÊç – Decor 100CRZ Night. Na
pozór jest to zwyk∏y wentylator z tej
serii. Ma kulkowe ∏o˝yska, regulowane opóênienie czasowe, klapk´
zwrotnà, p∏askà obudow´. Nie zawiera wprawdzie higrostatu, wyposa˝ono go za to w specjalnà funkcj´
pracy nocnej. Ma∏y przycisk z symbolem zegara tu˝ obok lampki kontrolnej zapewnia rozwiàzanie problemu nocnego szumu. Funkcja dzia∏a
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