SMART CEILING FANS

THIẾT KẾ HOÀN HẢO
HOẠT ĐỘNG ÊM

CHẤT LƯỢNG HOA KỲ

S

MÀU SẮC CÁNH TÙY CHỌN

Satin Nickel

Oil-Rubbed Bronze

Brushed Aluminum

Cocoa Bamboo

Black

Brushed Copper

Polished Aluminum

White

MÀU SẮC QUẠT TÙY CHỌN

Caramel Bamboo

Limited Edition
Driftwood

Custom Color

Satin Nickel

Oil-Rubbed Bronze

Black

White

Nguồn điện
Độ ồn quay tốc độ cao
Cấp độ gió
Môi trường lắp đặt
Điều khiển
Tích hợp WiFi
Tùy chọn thêm

SMART CEILING FANS

Công suất động cơ (Min/Max)

H SERIES
1.9 / 26.8 W

220V / 50-60Hz

S

< 35 dBA
7 cấp (FWD./ REV.)
Indoor
Điều khiển tay đi kèm
SenseMe™; AmazonAlexa;
Google Assistant
LED Light Kit

0–10 V Module (Smart Home)

Với công nghệ SenseMe bạn sẽ tận hưởng sự thoải

mái tự động rất dễ dàng. Cảm biến nhiệt độ và độ

ẩm được theo dõi tích hợp sẵn. Bộ điều khiển từ xa

Bluetooth của quạt liên tục theo dõi môi trường ở

mức độ cao và điều chỉnh tốc độ quạt để duy trì các
điều kiện ưa thích theo thời tiết. Ngoài ra bộ cảm

biến tích hợp sẳn trên bo mạch quạt sẽ tự động bật

và tắt quạt và đèn LED tùy chọn để tạo ra làn gió

TÍNH NĂNG NỔI BẬT SENSEME

mát và ánh sáng rực rỡ khi bạn cần chúng ở mức

tiết kiệm năng lượng tối ưu nhất mà bạn cần.

Motion Sensor

TỰ ĐỘNG THIẾT LẬP TỐC ĐỘ QUAY QUẠT

Fan Auto

Light Auto

HAIKU - Low Proﬁle Mount

HAIKU - Airfoils Caramel Bamboo

Công nghệ thiết kế quạt trần
HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI
HIỆU QUẢ TIẾT KIỆM

Thiết kế động cơ Haiku® mang tính cách mạng

khả năng tiết kiệm điện hiệu quả gấp 4 lần
theo ENERGY STAR®

CHẤT LIỆU CAO CẤP

Haiku® được làm thủ công với

vật liệu chất lượng cao, như Moso Bamboo
GIÁM SÁT CÔNG NGHỆ THÔNG MINH

Công nghệ SenseME™ giám sát căn phòng đảm

bảo nhiệt độ và độ ẩm, tự động điều chỉnh tốc độ

Haiku khi điều kiện thay đổi. Nếu thời tiết nóng lên
SenseME phát hiện và tăng tốc độ Haiku. Mở cửa

sổ vào ban đêm và SenseME sẽ tự động giảm tốc

độ quạt khi nhiệt độ giảm.
ĐÈN LED TÍCH HỢP

Khác với đèn quạt trần thông thường, Haiku

LED được cấp bằng sáng chế tích hợp liền mạch

với quạt. Bộ điều chỉnh độ sáng LED kỹ thuật số

bao gồm 16 cài đặt độ sáng độc đáo.

hoặc Alumium (aircraft-grade). Quạt Haiku

được cân bằng tay trong quy trình 13 bước,

đảm bảo sẽ không có quạt nào rung lắc.
CẢM BIẾN DI CHUYỂN

Bạn quên tắt quạt, hoặc đèn quạt.

Công nghệ SenseME sẽ tự động tắt quạt,

đèn khi bạn rời khỏi phòng.

ĐIỀU KHIỂN QUẠT LINH HOẠT

Ra lệnh bằng giọng nói bằng Amazon Alexa,

Google Assistant. Tùy chọn bộ điều khiển WiFi

bằng APP (iOS, Android), bộ điều khiển từ xa, gắn tường
kiểm soát với 7 tốc độ, bật/tắt đèn, Sleep, Whoosh®

Quạt của đẳng cấp thượng lưu
Tiện ích xứng tầm
Assembly in USA

Điều khiển
linh hoạt

Thoải mái

và tiện nghi

Tiết kiệm

điện quanh năm

Hẹn giờ bật/tắt
quạt đèn

Cảm biến nhiệt,

chuyển động, độ ẩm

Kiểm soát bằng
giọng nói

SỰ QUAN TÂM CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG
Không có nhà sản xuất quạt nào có chiều dài lớn hơn để tạo

ra các sản phẩm tiết kiệm năng lượng như Big Ass Fans®.

Đó là lý do tại sao các doanh nghiệp trên toàn thế giới trong

đó có Fortune 500(*) sử dụng quạt của chúng tôi để cắt

Với chế độ Haiku Fan Eco mang lại hiệu quả hàng đầu thế

giới nhờ sự tiện lợi của thiết bị di động. Với ứng dụng di

giảm tới 30% chi phí tiền điện làm mát và sưởi ấm mùa đông

động của Haiku, Fan Eco mang đến khả năng tiết kiệm năng

xếp hạng ENERGY STAR® của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu

hoàn hảo chức năng tự động.

và lý do tại sao các nhà thiết kế tin tưởng vào các mẫu được

ngày càng tăng về các dự án bền vững được chứng nhận

lượng chưa từng có với luồng không khí làm mát hài hòa và

LEED(*).

Quạt trần công nghệ thông minh
TIẾT KIỆM ĐIỆN NHẤT TỪ HOA KỲ

Quạt trần có 2 chế độ
quay cùng chiều hoặc đảo chiều

HAIKU H series
®

®

HAIKU L series

®

HAIKU I series
6 in. (152 mm)

6 in. (152 mm)

12.3 in.
(312 mm)

A

B

C

Móc treo cố định dành cho trần thấp từ 2.4m

Móc treo ống ty nối dài dành cho trần cao 2.4m
hoặc lớn hơn

8. 7 in. (221 mm)

A

B

Móc treo ống ty nối dài dành cho trần cao từ 3.2m hoặc
lớn hơn 4.3m
TÙY CHỌN ĐỘ DÀI ỐNG TY TREO QUẠT TRẦN HAIKU
Ống ty đi kèm theo quạt

Tùy chọn nối dài thêm

Ống ty treo (A)

508 mm

813 mm

178 mm

> 1200mm (liên hệ)

Độ cao quạt (B)

737 mm

1041 mm

406 mm

1448 mm

3.2 m - 3.4 m

3.4 m - 4 m

2.7 m - 2.9 m

> 4.3 m

Chiều cao trần nhà

SMART CEILING FANS
S

SMART CEILING FANS
S
Haiku, Fan Eco mang đến khả năng tiết kiệm năng

lượng chưa từng có với luồng không khí làm mát hài hòa và
bộ điều khiển hoàn hảo với chức năng tự động.

