Tih in zanesljiv radialni ventilator z ohišjem iz umetne mase za
stensko podometno montažo v kuhinjah, kopalnicah, sanitarijah
in shrambah ter v bivalnih območjih.

OPIS IZDELKA

– za stavbe z enocevnimi prezračevalnimi sistemi
– primeren za stensko podometno montažo
– sprednja plošča (snemljiva) in mreža (snemljiva) sta izdelani
iz kakovostne in robustne umetne mase ABS
– razpolaga s samodejno protipovratno loputo
– priključni nastavek Ø 80 mm (priključitev na glavni prezračevalni
jašek se izvede s fleksibilno prezračevalno cevjo)
– ventilator glede na vrsto priključitve stoji ali deluje tako dolgo s
prvo hitrostno stopnjo, dokler ne prejme krmilnega signala
iz senzorja vlažnosti ali signala iz zunanjega stikala
– dvostopenjski varčevalni način z nizko porabo energije
– povsem samodejno ohranjanje odvajalnega tlaka in zračnega
pretoka v prezračevalni cevi
– najvišja temperatura odvajanega zraka znaša 50 °C
– oblika (slika na levi): V prezračevalnem jašku lahko hkrati deluje več
ventilatorjev. Ohišje omogoča priključitev dodatnih nastavkov
za odzračevanje sosednjega prostora.

MODIFIKACIJE IN IZVEDBE

Serija SIKU VNV
1B 80 KV
Radialni ventilatorji za
odvod zraka za
enocevne
prezračevalne
sisteme

SIKU VNV 1B 80 KV H je opremljen z motorjem s krogličnim
ležajem in senzorjem vlažnosti. Ko vlažnost zraka v prostoru
naraste, ventilator preklopi na najvišjo hitrost. Če nastavljena
vrednost vlažnosti pade za 10 %, se izklopi. Vklopno vlažnost je
mogoče nastaviti v območju od 60 % do 90 %. Najvišjo hitrost je
mogoče prisilno aktivirati, pri čemer zakasnitev znaša 50 sekund.
Čas iztekanja je mogoče nastaviti z notranjim nastavitvenim
vijakom v območju od 2 do 30 minut. Mogoče je aktivirati
neprekinjeno delovanje z najnižjo hitrostjo.
SIKU VNV 1B 80 KV TR razpolaga z nastavljivo stikalno uro.
Najvišjo hitrost ventilatorja je mogoče vnesti z zunanjim stikalom.
Zakasnitev je mogoče določiti z notranjim nastavitvenim vijakom
od 0 do 150 sekund. Čas iztekanja stikalne ure je mogoče nastaviti
z notranjim nastavitvenim vijakom od 2 do 30 minut. Mogoče je
aktivirati neprekinjeno delovanje z najnižjo hitrostjo.

kompletna garnitura z ohišjem
Tih in zanesljiv radialni ventilator z ohišjem iz umetne mase za
stensko podometno montažo v kuhinjah, kopalnicah, sanitarijah
in shrambah ter v bivalnih območjih.
OPIS IZDELKA
– za stavbe z enocevnimi prezračevalnimi sistemi
– primeren za stensko podometno montažo
– sprednja plošča (snemljiva) in mreža (snemljiva) sta izdelani
iz kakovostne in robustne umetne mase ABS
– razpolaga s samodejno protipovratno loputo
– priključni nastavek Ø 80 mm (priključitev na glavni prezračevalni
– ventilator glede na vrsto priključitve stoji ali deluje tako dolgo s prvo
hitrostno stopnjo, dokler ne prejme krmilnega signala
iz senzorja vlažnosti ali signala iz zunanjega stikala
– dvostopenjski varčevalni način z nizko porabo energije
– povsem samodejno ohranjanje odvajalnega tlaka in zračnega
pretoka v prezračevalni cevi
– najvišja temperatura odvajanega zraka znaša 50 °C
– oblika (slika na levi): V prezračevalnem jašku lahko hkrati deluje več
ventilatorjev. Ohišje omogoča priključitev dodatnih nastavkov
za odzračevanje sosednjega prostora.
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SIKU VNV 1B 80 KV TR razpolaga z nastavljivo stikalno uro.
Najvišjo hitrost ventilatorja je mogoče vnesti z zunanjim stikalom.
Zakasnitev je mogoče določiti z notranjim nastavitvenim vijakom
od 0 do 150 sekund. Čas iztekanja stikalne ure je mogoče nastaviti
z notranjim nastavitvenim vijakom od 2 do 30 minut. Mogoče je
aktivirati neprekinjeno delovanje z najnižjo hitrostjo.

SIKU VNV 1B 80 KV
Hitrost

1

SIKU VNV 1B 80 KV H je opremljen z motorjem s krogličn
ležajem in senzorjem vlažnosti. Ko vlažnost zraka v prosto
naraste, ventilator preklopi na najvišjo hitrost. Če nastavlje
vrednost vlažnosti pade za 10 %, se izklopi. Vklopno vlažnos
mogoče nastaviti v območju od 60 % do 90 %. Najvišjo hitros
mogoče prisilno aktivirati, pri čemer zakasnitev znaša 50 sekun
Čas iztekanja je mogoče nastaviti z notranjim nastavitven
vijakom v območju od 2 2do 30 minut. Mogoče je aktivir
neprekinjeno
delovanje z najnižjo hitrostjo.
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1 kos
KV = ohišje z izhodom zgoraj; TR = ventilator z nastavljivo stikalno uro
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Uvoz in distribucija:
Airabela d.o.o.
Šmartinska cesta 58a, 1000 Ljubljana
Tel.: 082 053 025
info@airabela.si, www.airabela.si
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