Séria ventilátorov E GLASS od CATA.
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Jednoduchá elegancia, energetická účinnosť.
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Ventilátor E-100 GTH
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Ventilátor E-100 GTH

2 - rýchlostný biely ventilátor so skvelým moderným dizajnom - sklenený čelný panel. Nová vlajková loď
bytových ventilátorov CATA.
Obvodové odsávanie - nižšia hlučnosť..
Možnosť trvalého chodu pre stále čerstvý
vzduch.
Vlhkostná automatika a časový dobeh.
LED teplomer a vlhkomer.
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Úžitkové vlastnosti:
- Pomáha eliminovať vznik plesní vo vetranej
miestnosti - odporúčame všade, kde sú
nainštalované plastové či drevené okná s dvojitým
izolačným sklom.
- Elegantný sklenený čelný panel .
- LED displej s orientačnými hodnotami tepla a
vlhkosti.
- Veľmi tichá prevádzka (17dB).
- Úspora energie (príkon len 4W).
- Možná 2 rýchlostná prevádzka:
- 1. rýchlosť - *trvalý chod alebo vypnuté nastavuje sa pred inštalácoiu ventilátora pomocou
spínača S1 (možnosť napevno vypnúť trvalý chod).
- 2. rýchlosť - maximálny výkon - aktivuje sa
automaticky hygrostatom (po dosiahnutí nastavenej vlhkosti), alebo spustením časovača (timer)
pomocou bytového spínača alebo tlačidla.
- Jednoduchá údržba.
- Nastaviteľná automatika vlhkosti 40-95% - nastavuje sa na pripojenom ventilátore.
- Časový dobeh (Timer) 0 sec - 15 min. - nastavuje sa na pripojenom ventilátore.
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Technické parametre:
Priemer odťahu: 100mm, Farba: Biela, Napájacie napätie: 220-240V AC
Príkon motora: len 4* / 8W !, Otáčky / min.: 1100* / 2600., Max. sací výkon: 36* / 115m3 / hod.
Max. tlak: 29 Pa, Max. dĺžka odťahu: 3m, Hlučnosť vo vzdialenosti 2m: 17* / 31 dB (A).
Spätná klapka: Nie je súčasťou (možná ako voliteľné príslušenstvo - Klapka 100 F).
LED displej: signalizácia stavu teploty a vlhkosti. Stupeň ochranného krytia: IP44, Spotrebič triedy II.
Montážna poloha: do zvislej steny aj do stropu. Motor s guľôčkovými ložiskami.
* trvalý chod (tzv. mikroventilácia) pri nastavení spínača S1 v polohe "ON" - prvá rýchlosť (pri nastavení spínača S1
v polohe "OFF" je ventilátor v kľudovom stave vypnutý). Za lomítkom je hodnota pri plnom výkone a maximálnych
otáčkach (druhá rýchlosť).
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Základné modely ventilátorov E-100:
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E-100 G Standard

E-100 GT Timer

E-100 GTH Timer + Hygro
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