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Banyo fanlarının uykuları kaçıran gürültüsünü 

bilirsiniz. Fanlarda motor ve havanın akışı ses 

çıkaran başlıca unsurlardır. Bu sorunu ortadan 

kaldırmak ve bununla mücadele etmek için

GHOST™ hava hareketi teknolojisi uzun ömürlü 

ve sessiz çalışan motorlar kullanır, içerdiği 

hassas mühendislik sayesinde tüm mekanik 

sesleri önler.

Gelişmiş hava akımı yönetimi; havanın fanın 

içinden düzenli geçmesini sağlar ve içerideki 

türbülansı önleyerek kusursuz bir hava geçişi 

sağlar. 

Bu sayede fandan geçen hava sesi hiç duyulmaz.
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SESSİZ FAN TEKNOLOJİSİ

Sadece 16 dB ses

GÜRÜLTÜLÜ BANYO FANI
GECELERİ UYKUNUZU MU KAÇIRIYOR?

YALNIZ DEĞİLSİNİZ.

Çoğu kişi 
mevcut banyo 

fanlarını 
“çok gürültülü” 

olarak 
değerlendirdi

Yetişkinlerin 
dörtte biri, banyo 

fanlarını “sinir 
bozucu derecede 
gürültülü” olarak 

tanımlar

Tahminen 
14.5 milyon 

kişinin evinde 
gürültülü bir 
banyo fanı 

vardır

%48 4’te 1 14.5m
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Kanal içindeki 
mühendislik harikası 

kılavuzlar, hava 
akışını düzelterek 
türbülansı azaltır.

Sesi en aza indiren 
özel tasarlanmış 

hava geçiş kanatları 
maksimum 

performans sağlar.

Ön cephe arkasındaki 
koni pervaneye 

en uygun hava akımı 
sağlar, hava düz 
olarak yönlenir.

Ghost teknolojisinin 
mucizesi; neredeyse 

tamamen sessiz 
çalışan uzun ömürlü 

bilyeli motorlar.

EASY CLEAN
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 SIMPLE INSTALLATION
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IPX RATED
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2 YEAR WARRANTY

ERP RATED
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K AND SUBTLE DESIGN

SILENT RUNNING

Teknoloji Harikası yenilikler
Adeta Sessiz TM

Patentli, sessize yakın çalışma. Huzurlu 
bir uyku için gürültülü banyo fanlarına hiç 
benzemez. Neredeyse hiç ses duymazsınız.

Tek kelimeyle etkileyici

Şık tasarımlı her parça dekorasyonunuzla 
uyum sağlar.

Montaj kolaylığı

Akıllı ve yenilikçi özellikleriyle, hızlı, 
basit ve sorunsuz kurulum sağlar.

Bakım kolaylığı

Her parça kolaylıkla çıkabilir ve rahatça 
temizlenebilir. 

Akıllı AdaptiflowTM Algılama

Simply SilentTM Contour CV serisi sabit bir 
ses performansı sunmak için Intelligent 
AdaptiflowTM algılama özelliğini kulanır.

Uyumlu

Simply SilentTM ailesi ürünlerinin bina 
yönetmeliklerine tamamen uyumlu 
olduğundan rahatlıkla  emin olabilirsiniz. 

ERP Derecelendirmesi

Simply SilentTM ailesindeki tüm ürünler 
2015 ERP gerekliliklerine uygundur. 

IPX4 Sınıfı

Simply SilentTM ürünleri insan sağlığı 
açısından önem arz eden ve banyo gibi 
ekstra ıslak alanlarda güvenli kurulum için 
uygundur. 

Garanti

Simply SilentTM  banyo ve duş fanları ailesi 
ürünleri 2 yıl distribütör garantilidir.

Çok Basit kurulum
Karmaşık olmayan tesisat

Simply Silent™ banyo ve duş fanları; duvar, tavan, panel ve pencere 
kurulumlarına uygundur. Fanınızı nereye konumlandırmak isterseniz 
basit bir şekilde hızlı ve sorunsuzca montajını  rahatlıkla yapabilirsiniz.
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SIM
PLE  INSTALLATION

EASY  CLEAN

Çevir Tak 
Kapak

Geniş kablo 
geçişi

Dairesel 
birleştirme 
noktaları 
ve seviye 
referans 
çizgisi..

Vidasız, 
geçmeli 
kapak.

Hızlı 
sabitleme 
kelepçesi.

Bakımı çok basit
Hızlı ve kolay temizlik
Çok basit bir bakım olarak adlandırmak 
istediğimiz şey tam da bu. The Simply Silent™ 
banyo ve duş fanları ailesi, ev sahibi için ürüm 
temizliğini mümkün olduğunca basit yapmak 
için tasarlanmıştır. 


