
SKLENENÝ LED VENTILÁTOR 

V BOJI PROTI PLESNI

Áno, dnes už existuje aj mož-
nosť, ako sa nielen tešiť z vý-
nimočne elegantného venti-
látora v kúpeľni,  toalete, či 
kuchyni, ale zároveň elimi-

novať aj vznik plesní v týchto 
priestoroch. Nedávno bol na 
trh uvedený jedinečný venti-
látor CATA e100 GTH, ktorý sa 
s najväčšou pravdepodobnos

Ventilátor CATA e100 GTH - kúpeľňový ven-
tilátor s bielym sklom a modro podsvieteným 
LED displejom,  informujúci o teplote a vlhko-
sti, eliminujúci pleseň v byte.
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ťou stane novou vlajkovou lo-
ďou výrobcu a možno aj o pár 
rokov postupne získa preva-
hu nad doteraz najpredáva-
nejším ventilátorom CATA X-
-MART. Tento štýlový kúsok 
vyniká nielen exkluzívnym di-
zajnom (mimochodom za veľ-
mi prijateľnú cenu), ale aj mi-
moriadne úspornou a tichou 
prevádzkou. Používa dve rých-
losti. Pri prvej sú jeho parame-
tre 4W a 17dB – ide o trvalý 
chod, ktorý neustále pomá-
ha v boji proti plesni. Pri dru-
hej rýchlosti, ktorá je určená 
na rýchle vyvetranie, sa pýši 
údajmi spotreby 8W a „hluč-
nosti“ 31dB. Výrobca sa tiež 
zamyslel nad jednoduchou 
montážou bez skrutiek. Elek-
trikárom dobre známy stu-
peň ochrany krytom má hod-
notu IP44 a zabezpečuje tak 
ochranu pred nebezpečným 
dotykom nástrojom či drô-
tom väčším ako 1mm, ochra-
nu pred vniknutím cudzích 

predmetov väčších ako 1 mm 
a tiež ochranu proti striekajú-
cej vode. Biely sklenený kryt 
možno demontovať po stla-
čení bezpečnostnej západky 
jeho následným pootočením.  
Čistenie krytu sa vykonáva 
jednoduchým utretím vlhkou 
handrou, prípadne opláchnu-
tím prúdom vlažnej vody. Za-
riadenie je vybavené senzo-
rom vlhkosti nastaviteľným v 
rozsahu 40 – 95%. Spomínanú 
pomoc v boji proti plesni za-
bezpečuje funkcia mikroventi-
lácie. Vzniku plesní a usadenín 
v potrubí ventilácie predchád-
za systém odsávania vzduchu 
po obvode ventilátora. Ven-
tilátor e100 GTH s uvedenou 
funkciou Hygro (automatické 
zapínanie a vypínanie druhé-
ho stupňa podľa nastavenej 
úrovne vlhkosti)  má ďalších 
dvoch súrodencov, avšak už 
bez LED displeja. Sú nimi mo-
del e100G v štandardnom pre-
vedení (zapínanie a vypínanie 

NIEKTORÍ 
PROJEKTANTI 

UŽ OBJAVILI ICH 
VYUŽITIE PRE TZV. 

INTELIGENTNÉ 
DOMY.
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bežným bytovým vypínačom) 
a model e100GT s Timerom 
– tzv. časovým dobehom (vy-
pne v nastavenom čase po 
zhasnutí svetla v miestnosti). 
Ventilátory modelového radu 
CATA e100 sa javia ako naj-
lepšia voľba pre odvetrávanie 
domácich a firemných pries-
torov ako sú kuchyne, toalety, 
kúpeľne, kancelárie, kuchyn-
ky, sušiarne a pod. 
Niektorí projektanti už objavili 
ich využitie pre tzv. inteligent-
né domy. Len treba dúfať, že 
sa tak skoro neobjavia neja-
ké ich ázijské napodobeniny, 
či dokonca makety, ktoré by 
spôsobili spotrebiteľom viac 
starostí ako úžitku. Originály 
ventilátorov CATA e100 mož-
no zakúpiť na Miestach pre-

daja elektrospotrebičov CATA 
a EMPIRE. 
Dovozcom výrobkov je spo-
ločnosť ELMAT SLOVAKIA 
s.r.o., Malacky. Podrobnejšie 
informácie o CATA výrobkoch 
nájdete na B2B, B2G, B2C 
electro eshope 
www.digestor.info
(digital electro storage). 

Firmy, inštitúcie a obchodní-
ci môžu požiadať o nastave-
nie cenových podmienok pre 
spoluprácu a to emailom na 
adrese elmat@elmat.sk, ale-
bo registráciou na uvedenej 
stránke (prevádzkovateľ e-
shopu Vás upovedomí o na-
stavení Vašich cien). Prajeme 
Vám maximálnu spokojnosť s 
výrobkami CATA.

B2B, B2G, B2C electro e-shop

Ventilátor s LED displejom, teplomerom  
a vlhkomerom – CATA e100 GTH
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VENTILÁTORY 
MODELOVÉHO 

RADU CATA E100 
SA JAVIA AKO 

NAJLEPŠIA VOĽBA
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