
THERMEX Silent One...”One fits all” 

Alt-i-én multifunktions- 
baderumsventilator

Lydsvag
fra 17 dB 

Energivenlig
fra 4 W

Ventilation Enkelt & Elegant

Adaptiv hygrostat

Front- og kantsug

Grundventilation + boost

Tilstedeværelsessensor

2 leder el-tilslutning

Enkel
installation

ALL INCLUSIVE
Sort

Standard   Hygrostat   Timer   Bevægelsessensor  

Hvid
9

Enkel lagerhold



Nye huse  
er tætte

Ventilation i baderummet er nødvendigt for at undgå mug, skimmelsvamp og råd samt for at 
nedbringe mængden af radongas. Et dårligt indeklima rimer på træthed, hovedpine, kvalme og  
alvorlige luftvejssygdomme. Baderumsventilation bidrager til at opnå et sundt indeklima i rum-
met. 

Løsningen kan bestå i en almindelig ventilator.  Et godt og velfungerende alternativ er en multi-
funktionsventilator med adaptiv hygrostat – en virkningsfuld løsning for et bedre baderum med 
et sundt indeklima.

Multifunktionsventilator med adaptiv hygroststat
sikrer et sundt indeklima

Adaptiv hygrostat
THERMEX Silent One  
er udstyret med et unikt  
system, der tilpasser sig luftfugtigheden i 
omgivelserne både inde og ude.

Hygrostaten aktiveres kun ved store 
udsving i luftfugtigheden, dette foregår 
i to tempi. Ved mindre udsving forøges 
sugestyrken til 65 m3/t og ved store og 
pludselige udsving forøges sugestyrken 
til 90 m3/t . Når luftfugtigheden er tilbage 
til oprindelig niveau ændres sugestyrken 
til 25 m3/t, hvilket er det normale niveau.

Grundventilation 
+ boost
Silent One kører døgnet rundt på grund-
ventilation og suger 25 m3/t. Ved aktive-
ring af adaptiv hygrostat eller tilstede- 
værelsessensor øges sugestyrken.

Front- og kantsug
THERMEX Silent One  
er aerodynamisk - suger 
både i front og på sider, hvilket giver et 
e!ektivt og ensartet sug i rummet.

 Frontsug Kantsug

Tilstedeværelsessensor
THERMEX Silent One har  
tilstedeværelsessensor - tænder  
og slukker derfor automatisk. Kører 24 
timer i døgnet på minimum niveau,  
25 m3/t ved persontilstedeværelse øges 
luftmængden til 65 m3/t.

2 leder el-tilslutning
THERMEX Silent One skal ikke tilsluttes via lyskontakten. Den tilsluttes gan-
ske enkelt el-nettet via 2 ledninger. Plug’N’Play.

Enkel
el-installation

220-240V
50/60Hz



! Lavt lydniveau
! Energivenlig
! Adaptiv hygrostat
! Aerodynamisk
! Bevægelsessensor

THERMEX Silent One, alt-i-én multifunktion
 – lydsvag og energivenlig

Enkel montering
THERMEX Silent One 
kan både monteres i væg og loft.

Væg

Loft

En enhed 
dækker op til

25 m2

Silent One - Sort Silent One - Hvid

  Type Varenr. El-nr. EAN nr. VVS-Nr. Vejl. pris ekskl. moms 
 THERMEX Silent One Ø100 mm, hvid "##.$%.""#&." ''() )*) ### 5703347206214 &.+$*,-
 THERMEX Silent One Ø100 mm, sort "##.$%.""#"." ''() )*) #&$ 5703347206221 1.635,-

 Multifunktionsbadrumsventilator THERMEX Silent One 
 Tilslutning (V) "$#  
 Energiforbrug (W) Min. % Max. )
 Luftmængde (m$/t ved # Pa) "* +* '#
 Hastighed (o/m) Min. '&# Max. ""##
 Rumtemperatur max (°C) %#
 Temperatur af transporteret luft (°C) %#
 Lydtryk (dB(A) - $ m) Min. &( Max. "(  
 SEL-værdi (J/m$) Min. $&' Max. *(+
 Nettovægt (kg) #,(# 



THERMEX Silent One ydelsesdiagram

Enkel installering - kan monteres både i væg og loft

Tilslut strøm, 2 ledninger

THERMEX SCANDINAVIA A/S

Farøvej 30
DK-9800 Hjørring
Tlf. +45 98 92 62 33

www.thermex.dk
info@thermex.dk

Ventilation Enkelt & Elegant

Silent One
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THERMEX Silent One dimensioner

Væg

Loft


